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jyväskylän yliopiston kirjaston satavuoti-
nen taival on ollut monipolvinen ja vai-
heikas. Vuonna 2012 juhlimme kirjastoa, 

jonka vaiheet nivoutuvat sekä vuonna 1837 
perustetun Jyväskylän kaupungin että vuon-
na 1966 toimintansa aloittaneen Jyväskylän 
yliopiston historiaan. Kirjaston perustamisen 
taustalla on ollut vain yksi tavoite: oman ainut-
laatuisen suomenkielisen yliopiston saaminen 
Jyväskylään. Kuten nykyään tiedämme, tavoi-
te on saavutettu – yliopisto toki on kehittynyt 
alkuperäisiä kaavailuja kansainvälisemmäksi 
huippututkimuksen keskukseksi. 

Yliopiston perustaminen oli hitaampi pro-
sessi kuin hankkeen ajajat alun perin kuvitte-
livat. Kirjasto kuitenkin kehittyi paikallisena 
kulttuurihankkeena, joka sai valtakunnallista 
tunnustusta jo vuonna 1919, seitsemän vuotta 

perustamisensa jälkeen, vapaakappaleoikeu-
den muodossa. Hankkeen taustahahmot olivat 
vaikutusvaltaista sivistyneistöä, jolla oli suorat 
yhteydet myös kansakunnan poliittiseen eliit-
tiin. Tästä huolimatta yliopiston perustamista 
saatiin odottaa pitkään.

Jyväskylästä oli 1800-luvun aikana raken-
nettu tietoisesti suomalaisen sivistyksen kes-
kusta. Tieteellisen kirjaston perustaminen 
vuonna 1912 oli osa tätä projektia. Perustelu-
na toisen ”kansalliskirjaston” perustamisel-
le nimenomaan Jyväskylään käytettiin muista 
yhteyksistä tuttua argumenttia, jonka mukaan 
kaupunki edusti sekä geopoliittista että sivis-
tyksellistä suojasatamaa kaukana pääkaupun-
kiin liittyvistä uhkakuvista ja likaisesta kieli-
poliittisesta valtataistelusta. Sivistystavoittei-
den mukaisesti kirjaston alkuvuosikymmenet 

lukijalle



olivat lähinnä kokoelmien kehittämisen aikaa; 
asiakaspalvelulle tai lainaustoiminnalle ei ollut 
juuri resursseja. 

Vuonna 1936 kirjasto siirtyi valtion ylläpi-
dettäväksi ja hallinnollisesti siitä tuli Jyväs-
kylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun lai-
tos. Korkeakoulu laajeni asteittain ja vuon-
na 1966 se muuttui yliopistoksi. Kirjastolle 
nämä muutokset olivat yhtä tärkeitä kuin sen 
kehysorganisaatiollekin. Viimeinkin kirjasto 
saattoi palvella tutkijoita ja opiskelijoita, 
asiakaskuntaa, jota varten se oli alkujaan pe-
rustettu. Jyväskylän yliopiston kirjastosta oli 
kehittynyt yksi maan suurimmista tieteellisistä 
kirjastoista.

”Kirjastotta tämä laitos ei kykene toimi-
maan”, sanoi lehtori Kaarle Martti Airila Jy-

väskylän kasvatusopillisen yhdistyksen ko-
kouksessa 24.1.1911 pitämässään esitelmässä. 
Tähän toteamukseen yhtyy runsaat sata vuotta 
myöhemmin myös käsillä olevan juhlateoksen 
toimituskunta. Toivomme, että lukija saa seu-
raavilta sivuilta käsityksen paitsi kirjaston his-
toriasta, myös sen nykyisyydestä ja tulevaisuu-
den haasteista. Edelleen kirjasto on olemassa 
nimenomaan yliopiston moninaisia tarpeita 
varten. Vaikka teknologiat ja palvelutarpeet 
muuttuvat, ovat kirjaston resurssit alati valjas-
tettu tieteen ja sivistyksen edistämiseen.

Jyväskylässä 30.10.2012
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marja kokko

miksi jYVäskYlän  
tieteellinen kirjasto 
perustettiin? 

 

Tieteellisen kirjaston perustaminen Jyväskylään oli osa tavoitetta 

perustaa suomalainen yliopisto suuriruhtinaskunnan pääkaupungin 

lisäksi myös maan tieteellisesti keskeisemmälle paikalle. 1900- luvun 

alussa keskustelu yliopiston ja kirjaston merkityksestä heijasteli 

käynnissä olevaa yhteiskunnallista muutosta ja hanke koettiin pai-

kallisuuden lisäksi myös kansallisen sivistystoiminnan kannalta 

ratkaisevaksi. Marja Kokko seuraa artikkelissaan Jyväskylän Tieteel-

lisen kirjaston perustamisen vaiheita sekä aikalaiskeskustelua kirjas-

ton merkityksestä suomalaisen akateemisen sivistyksen turvaajana.



9

Oma yliopisto oli elänyt jyväskyläläisten 
vaikuttajien mielissä 1800-luvun puolivälistä 
lähtien. Idean oli esittänyt piirilääkäri Wolmar 
Schildt, joka oli Päiviö Tommilan sanoin anta-
nut mielikuvitukselleen vallan ja hahmotellut 
vuonna 1847 perustetusta ala-alkeiskoulusta 
ensimmäistä suomenkielistä yliopistoa. Schil-
dtin haave toteutuikin yliopistoon johtavan 
lukiokoulutuksen käynnistymisellä vuonna 
1862, mutta viimeinen vaihe eli yliopiston pe-
rustaminen siirtyi tästä vielä sadalla vuodella 
eteenpäin.4

Schildtin esittämä villi idea jäi juhlapuhee-
seen eikä siihen enää palattu 1800-luvun aika-
na. On sanottu, että paikallisvaikuttajat ymmär-
sivät itsekin, että yliopiston saaminen pieneen 
maaseutukaupunkiin oli enemmän kaukainen 
haave kuin realistinen tavoite. Idea yliopistosta 
säilyi kuitenkin Schildtin perustaman ja paikal-
liseen Säästöpankkiin sijoitetun yliopistorahas-
ton muodossa. Kun yliopistoasia nousi uudel-
leen julkiseen keskusteluun 1900-luvun alussa, 
jyväskyläläisvaikuttajat olivat valmiita jatka-
maan toimia hankkeen toteuttamiseksi.5

pääkaupunGin ja maaseutu
keskuksen Henkinen kuilu

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston perustaminen 
toteutui paikallisin yksityisin voimavaroin, 
mutta sen historiallinen tausta on 1900-luvun 
alussa käynnistyneessä keskustelussa Suomen 
toisesta yliopistosta. Keskustelua uuden yli-

”kirjastotta tämä laitos ei 
kYkene toimimaan”1

Jyväskylän tieteellinen kirjasto syntyi visiosta, 
jonka mukaan maan ensimmäinen kokonaan 
suomenkielinen yliopisto sijoitettaisiin Jyväs-
kylään.2 Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuu-
dessa runsaasti lainattu lausahdus ”Kirjastotta 
tämä laitos ei kykene toimimaan” kiteyttää hy-
vin sen käsityksen, joka laitoksen perustamista 
ajaneilla oli. Kirjasto oli olennainen osa tulevaa 
yliopistoa ja kirjaston perustamisella uskottiin 
voitavan myös vaikuttaa yliopistohankkeen 
toteutumiseen. Laitoksen perustamista edel-
si varsin vaiherikas lobbaustyö, jonka aikana 
käsitykset kirjaston olemuksesta vaihtelivat 
tiuhaan. Hankkeen vetäjät eivät kuitenkaan 
missään vaiheessa kadottaneet varsinaista pää-
määräänsä, yliopiston perustamista Jyväsky-
lään.

Edellä siteerattu lausahdus kuuluu lehtori 
Martti Airilalle, jonka esitelmä Kasvatusopil-
lisen yhdistyksen kokouksessa vuoden 1911 
alussa julkaistiin paikallisissa sanomalehdissä 
myöhemmin saman vuoden keväällä. Esitelmä 
kosketti seuran kokouksessa edellisenä syksy-
nä käsiteltyä yliopistoasiaa. Airilalle kirjaston 
perustaminen oli niitä alustavia toimia, joilla 
yliopiston saaminen kaupunkiin varmistettiin. 
Esitelmää voidaan pitää yhtenä keskeisenä kul-
makivenä tieteellisen kirjaston perustamisessa, 
koska siinä kiteytettiin tulevan tieteellisen kir-
jaston tarve ja kokoelman luonne eli kirjaston 
perusolemus.3
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opiston tarpeesta eivät käyneet yksinomaan 
maaseutukeskuksien vaikuttajahahmot. Myös 
Helsingin yliopiston arvovaltaisen professori-
kunnan keskuudessa oli henkilöitä, jotka oli-
vat 1900-luvun alussa omaksumassa suomalai-
suusaatteen mukana niin kutsun schildtiläisen 
tavoitteen suomalaisesta yliopistosta. Heille 
toisen, puhtaasti suomenkielisen, yliopiston 
perustaminen edusti suomalaisuuden vahvis-
tamista. Uuden yliopiston tarvetta oli perustel-
tu myös käytännöllisillä argumenteilla. Opis-
kelijamäärät olivat nousseet Helsingissä jo niin 
suureksi, että tasokas opetus ja ohjaus alkoivat 
olla uhattuna.6

Suomenkielisen yliopiston perustaminen ei 
innostanut niitä, joiden mielestä tiedeyliopis-
tolla oli toimintamahdollisuudet ainoastaan 
suuriruhtinaskunnan pääkaupungissa. Maa-
seutuyliopistoa ei katsottu suopeasti myöskään 
siksi, että se olisi todennäköisesti merkinnyt 
Helsingin yliopiston7 täydellistä ruotsalaistu-
mista, suomenkielisten opiskelijoiden siirtyes-
sä uuteen oppilaitokseen. Epäiltiin myös, riit-
täisikö maassa edes pätevää opettajakuntaa 
kahteen yliopistoon. Hankkeen vastustajat ei-
vät luottaneet yhdenkään pienen maaseutu-
kaupungin henkiseen kapasiteettiin harjoittaa 
ja ylläpitää tasokasta kansainvälistä tieteellistä 
toimintaa.8

Samansuuntaisia argumentteja oli esitetty jo 
1800-luvun puolivälissä, kun keskustelun koh-
teena oli yliopiston siirto pois pääkaupungin 
politikoinnin kyllästämästä ilmapiiristä maa-
seudun rauhaan.9 Esillä oli myös mahdollisuus 

yliopiston jakamisesta virkamieskouluiksi, joi-
den sijoituspaikkakunniksi ehdotettiin muun 
muassa Hämeenlinnaa, Uusikaarlepyytä, Jy-
väskylää ja Naantalia. Kumpikaan vaihtoehto 
ei käynyt J.V. Snellmanille, jolle yliopisto edus-
ti ensisijaisesti sivistystä, ei ammattiin valmis-
tumista. Hän pelkäsi yliopiston hajaannuksen 
johtavan kansallisen tieteellisen toiminnan 
taantumiseen ja ennen kaikkea eurooppalai-
seen kulttuuriperintöön nojaavan sivistystra-
dition katkeamiseen.10

1900-luvun alun julkinen keskustelu osoitti, 
että henkinen kuilu pääkaupungin ja maaseu-
tukeskuksien välillä oli vielä liian suuri kurot-
tavaksi umpeen. Viime kädessä kysymyksessä 
oli pääkaupungin ja muun Suomen sivistyksel-
linen hegemonia. Keskustelu on kuitenkin it-
sessään osoitus siitä, että yliopiston professori-
kunnalla ei ollut enää 1900-luvun alussa ehdo-
tonta auktoriteettiasemaa sivistyspoliittisissa 
kysymyksissä. Suomalainen yhteiskunta oli 
demokratisoitumassa, mikä merkitsi sitä, että 
julkiseen keskusteluun osallistuneiden joukko 
laajeni.

Yliopistoasiaa ei enää 1900-luvun alussa kä-
siteltykään yksinomaan sivistyspoliittisena 
kysymyksenä, vaan siitä oli tullut mitä suu-
rimmassa määrin yhteiskunnallinen kysymys. 
Yliopistolaitoksen kehittämisessä ja siihen liit-
tyvässä keskustelussa peilautuivat kolme kes-
keistä yhteen kietoutunutta yhteiskunnallista 
muutosilmiötä. Nämä olivat teollistuminen, 
kielitaistelu ja sääty-yhteiskunnalle leimallis-
ta sosiaalista järjestystä murtanut demokra-



Miksi Jyväskylän Tieteellinen kirjasto perustettiin? 11

tisoituminen.11 Jäsennykset eivät nouse kieli-
taistelua lukuun ottamatta esiin paikallisessa 
aikalaiskeskustelussa, mutta selittävät hyvin 
jännitteitä, joista pääkaupungin akateemisen 
sivistyneistön ja maaseutukeskusten vaikutta-
japiirien välisessä hegemoniataistelussa oli vii-
me kädessä kysymys.

Autonomian aikana yliopiston siirto- ja ha-
jottamispuheet eivät löytäneet kaikupohjaa yli-
opiston ja maan johdossa. Kenraalikuvernöö-
rille Helsingissä sijaitsevan laitoksen valvo-
minen oli vaivattomampaa kuin pitkin maata 
sijoitettujen korkeakoulujen silmälläpito olisi 
ollut. Yliopisto oli tärkein virkamieskunnan 
kouluttaja ja sen korkeimmat hallitusmiehet 
ja valtion edustajat halusivat ohjata opettajia 
ja ylioppilaita ensisijaisesti lojaaleiksi keisarin 
alamaisiksi ja toiseksi toimimaan Suomen ja 
oman kansakunnan puolesta.12

Maaseutukaupungin ja pääkaupungin hen-
kisestä kuilusta käyttövoimansa saaneella he-
gemoniataistelulla oli lopulta suuri merkitys, 
kun tarkastellaan, millaisia argumentteja jy-
väskyläläisvaikuttajat käyttivät perustellessaan 
oman tieteellisen kirjaston tarpeellisuutta.

iDea Yliopistollisesta 
kirjastosta jYVäskYlässä

1900-luvun alussa herännyt keskustelu maa-
seutuyliopiston perustamisesta tarkoitti jy-
väskyläläisten mielissä luonnollisesti samaa 
kuin laitoksen perustaminen kaupunkiin. Jy-

väskylässä oli jo entuudestaan kansakouluo-
pettajia valmistava seminaari (1863), Lyseo ja 
vuonna 1864 toimintansa aloittanut maan en-
simmäinen tyttökoulu. Aikalaisvaikuttajat, 
sanomalehdissä käyty julkinen keskustelu ja 
myöhempi historiantutkimus ovat tuottaneet 
ajanjaksosta varsin vakiintuneen ja yleisesti hy-
väksytyn historiakuvan, jota on vaikea ja mah-
dollisesti myös tarpeetonta muuttaa.13

Jo yksinomaan kaupungin maantieteelli-
nen sijainti keskellä maata oli kiistaton perus-
telu sille, miksi oppilaitos tuli perustaa nimen-
omaan Jyväskylään. Kaupunki oli saanut semi-
naarin vastaavin perustein, joten argumenttia 
voitiin käyttää myös yliopistoasiassa. Yhtä tär-
keää oli yhdistää alueellinen näkökulma kieli-
kysymykseen ja siinä erityisesti suomen kielen 
aseman vahvistamiseen. Suomenkielisen Suo-
men sivistyskeskuksen maineen saavuttanut 
Jyväskylä oli kaukana kielitaistelun tulehdut-
tamasta pääkaupungista ja oli siksi luonteva 
vaihtoehto mahdollisen uuden puhtaasti suo-
menkielisen yliopiston sijoituspaikaksi.

Jyväskylällä oli erityispiirteitä, jotka asettivat 
kaupungin etulyöntiasemaan muihin yliopis-
tosta kilpaileviin maaseutukaupunkeihin näh-
den. Poliittinen ja sivistyselämän kansallinen 
eliitti tunsi hyvin jyväskyläläisten hankkeet ra-
kentaa kaupungista suomenkielisen sivistyk-
sen ja kulttuurin keskittymää. Jyväskylän eri-
tyisasema perustui vuonna 1863 toimintansa 
aloittaneeseen ensimmäiseen suomenkieliseen 
kansakouluopettajia valmistavaan seminaariin 
ja ensimmäiseen suomenkieliseen oppikou-
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luun eli lyseoon. Jyväskylä oli lehtoreitten kau-
punki!14

Seminaarin ja lyseon merkitys ei noussut 
niinkään oppilaitosten asemasta tiede-elämän 
edistäjänä, vaan siitä, että laitokset toivat kau-
punkiin vaikutusvaltaista ja vahvasti kansal-
liseen sivistykselliseen ja poliittiseen eliittiin 
verkostoitunutta opettajakuntaa.15 Sekä se-
minaarin että lyseon henkilökunta edustivat 
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun suoma-
laista keskiluokkaistuvaa sivistyneistöä.16Tä-
tä ryhmää leimasi henkilö- ja osin vielä myös 
sukulaissuhteisiin perustuva kontaktiverkos-
to. Vaikuttajaverkostolla oli suuri merkitys, 
kun tarkastellaan sitä, miten uudet innovaati-
ot, ajatukset ja aatteet levisivät maan keskuk-
sesta maaseutukaupunkien sivistyneistön kes-
kuuteen.17

Jyväskylään muuttaneella opettajakunnalla 
ja muulla sivistyneistöllä oli paljon yhdistäviä 
piirteitä. He olivat aikalaismittapuulla mitattu-
na pitkälle koulutettuja. Seminaarin lehtorei-
den pätevyysvaatimuksiin oli kuulunut alusta 
pitäen suoritettu tutkinto Helsingin yliopistos-
sa ja vähintäänkin vuoden mittaiset opinnot ul-
komailla. Jyväskylän kannalta oli tärkeää, että 
oppilaitosten opettajakunta omaksui yhteis-
kunnallisen osallistumisen osaksi ammattiku-
vaa. Sekä seminaarin että lyseon henkinen il-
mapiiri pohjautui fennomaanisen sivistyneis-
tön yhteiskunnalliseen ajatteluun ja aatteen 
mukaiseen maailmankuvaan.

Jyväskylässä tämä ryhmä osallistui aktiivi-
sesti yhdistystoimintaan, kunnallispolitiikkaan 

ja sanomalehtityöhön. Sanalla sanoen he olivat 
yhteiskunnallisia vaikuttajia.18 Vaikuttajaver-
kostonsa ansiosta Jyväskylässä oltiin henkises-
ti hyvin valmistautuneita, kun kilpailu toisesta 
yliopistosta käynnistyi 1910-luvun alussa.19

Jyväskylän erityisasemaa kuvaa hyvin ke-
säkuussa 1909 eduskunnalle jätetty anomus 
Pohjois- ja Keski-Suomea varten tarkoitetun 
kansalliskirjaston ja maakunta-arkiston perus-
tamisesta. Aloitteen takana oli O.A. Hainari, 
joka sai aloitteen taakse yhdeksän muuta kan-
sanedustajaa. Heidän joukossa oli muun muas-
sa vai kutusvaltaisia eteläpohjalaisia herännäis-
johtajia. Ensisijaisesti Pohjois- ja Keski-Suomea 
palvelemaan ajateltu kirjasto ja maakunta-ar-
kisto haluttiin sijoittaa nimenomaan Jyväsky-
lään, koska kaupunki oli ollut vahvasti esillä 
maan toisen yliopiston sijoituspaikkana. Aja-
tuksena oli, että perustettavaksi esitetyt laitok-
set tukisivat yliopiston perustamishanketta ja 
loisivat myöhemmin edellytykset tieteelliselle 
tutkimustoiminnalle. Keskustelussa korostet-
tiin mielellään sitä, että aloitteen tekijä ja sen 
 allekirjoittaneet edustajat olivat ulkopaikka-
kuntalaisia.20 Todellisuudessa Hainarilla oli 
vahvat yhteydet kaupunkiin. Ennen Helsinkiin 
siirtymistään hän oli toiminut Lyseon lehtori-
na.21

Jyväskylässä eduskunta-aloite otettiin vas-
taan vahvana signaalina siitä, että kaupungin 
pyrkimykset saada oma yliopisto ymmärrettiin 
ja että sitä oltiin valmiita myös tukemaan. Han-
ke ei kuitenkaan edennyt, vaan pysähtyi edus-
kunnan sivistysasianvaliokuntaan.22



jyväskylän tieteellinen kirjasto ja kirjastoapulainen martta Hovila. 

kuva: jyväskylän yliopiston museon valokuvakokoelma.
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Kuten aloitteen saatteessa oli todettu, sekä 
Kansalliskirjasto että maakunta-arkisto oli-
sivat puolustaneet paikkaansa Jyväskylässä, 
vaikka yliopiston perustaminen ei etenisikään. 
Aloitteella oli myöhempää merkitystä, sillä sii-
nä luonnehdittiin tavoitteet, joita tulevan kir-
jaston kokoelmapolitiikassa tultiin noudatta-
maan. Näistä tärkein oli vapaakappaleoikeus, 
jonka Jyväskylän Tieteellinen kirjasto myös sai 
vuonna 1919.

ratkaisun Hetket

Jyväskylässä kesäyliopistoasia ja hankkeet tie-
teellisen kirjaston perustamisesta limittyivät 
lyhyeksi aikaa vahvasti yhteen vuonna 1911. 
Kirjaston tapahtumahistoriallisissa vaiheissa 
uutta vauhtia saanut perustamiskeskustelu oli 
suora jatke edellisenä vuonna esillä olleeseen 
Kansalliskirjasto-hankkeeseen. Kesäyliopisto-
toiminnan käynnistäminen ymmärrettiin sen 
sijaan välivaiheeksi ennen varsinaisen yliopis-
ton perustamista. Samalla on syytä huomata, 
että seuraavien vuosikymmenien aikana juuri 
kesäyliopiston toiminta ja kirjaston tahto pal-
vella paikkakunnalle saapuneita yliopistollis-
ten kurssien opiskelijoita vahvisti Jyväskylän 
Tieteellisen kirjaston profiilia nimenomaan tie-
dekirjastona.

Jyväskylässä tartuttiin ripeästi professori 
E.N. Setälän keväällä 1911 esittämään ehdo-
tukseen, jonka mukaan omaan yliopistoon täh-
täävien ponnistelujen sijaan maaseutukaupun-

git voisivat ryhtyä järjestämään yliopistollisia 
kesä- ja talvikursseja.23 Tiivistä yhteyttä Suo-
malaiseen Tiedeakatemiaan pitäneet jyväskylä-
läisvaikuttajat eivät olleet valmiita luopumaan 
yliopistohankkeesta, mutta tarttuivat silti Setä-
län esittämään ajatukseen yliopistollisista kesä-
kursseista. Aloitteen kurssista tekivät kaupun-
gin yliopistovaliokunta ja Kasvatusopillinen 
yhdistys, joilla oli keskeinen asema lobbaustoi-
minnassa, jolla kansallista poliittista johtoa ja 
johtavaa sivistyneistöä oli koetettu saada myö-
tämieliseksi jyväskyläläishankkeelle.24

Yliopistovaliokunta oli kaupunginvaltuus-
ton alainen ja se perustettu jo vuonna 1906. Sen 
tehtävä oli nimensä mukaisesti keskittyä aja-
maan yliopistokysymystä. Kasvatusopillisen 
yhdistyksen Jyväskylän haaraosasto oli perus-
tettu syksyllä 1910 ja myös sen yhteyteen asete-
tun yliopistovaliokunnan päätehtävänä oli juu-
ri samaisen yliopistokysymyksen vireillä pitä-
minen.25

Mainittujen kahden yliopistovaliokunnan 
voimat yhdistettiin vuonna 1911, kun kaupun-
ginvaltuuston alaisuuteen perustettiin koko-
naan uusi yliopistovaliokunta, jonka jäsenet 
edustivat sekä kaupunkia että kasvatusopilli-
sen yhdistyksen vastaavia valiokuntia.26 

Kesäyliopiston ensimmäinen varsinainen lu-
kukausi käynnistyi kesäkuussa 1912. Toimin-
nan aloittaminen oli saanut kannatusta edelli-
senä kesänä, kun Suomalainen Tiedeakatemia 
vieraili kaupungissa. Tiedeakatemia oli kutsut-
tu Jyväskylään Wolmar Schildtin 100-vuotis-
muistoa kunnioittavaan juhlatapahtumaan.27 
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Huolellisista järjestelyistään huolimatta vie-
railu ei vienyt jyväskyläläisten yliopistoasiaa 
eteenpäin. Sen sijaan vierailun aikana jyväs-
kyläläiset saivat vahvan kannustuksen kesäyli-
opistotoiminnan jatkamiselle ja perustettavaksi 
esitetylle tieteelliselle kirjastolle.28 Vaikka pro-
fessori Setälä oli vastustanut maaseutuyliopis-
ton perustamista, hän suhtautui hyvin kannus-
tavasti kirjaston perustamisajatukseen. Myös 
muut Tiedeakatemian jäsenet jakoivat Setälän 
näkemyksen. Perustettavaksi aiotulle Jyväsky-
län Tieteelliselle kirjastolle oli tärkeää, että se 
nähtiin merkittäväksi yleisen kansallisen sivis-
tystoiminnan kannalta, ei yksinomaan paikalli-
sena hankkeena.29

Sekä kesäyliopiston että tieteellisen kirjas-
ton suuntaviivoista keskusteltiin Tiedeakate-
mian vierailun ohjelmaan kuuluneessa suures-
sa kansalaiskokouksessa sunnuntaina 7.5.1911. 
Jyväskylässä kesäyliopisto edusti perustamis-
vaiheessaan uudenlaista koulutuksellista insti-
tuutiota, ja samalla vanhaa signaalia siitä, että 
tie kohti varsinaista yliopistoa oli näin saatu 
avattua.30 Jyväskylän Tieteelliselle kirjastolle 
kesäyliopistolaisten tulo tarkoitti sen tieteelli-
sen toiminnan kehittämistä. 

kirjasto HistoriakuVana

Suomalaisen Tiedeakatemian vierailu Jyväsky-
lään kesällä 1911 oli tärkeä taitekohta tieteelli-
sen kirjaston perustamiselle. Akateeminen kor-
keantason tuki oli tärkeää, mutta tämän jälkeen 

oli ratkaistava monta käytännön ongelmaa. 
Näistä kiistatta keskeisin oli toiminnan ra-
hoittaminen. Rahoituksen järjestäminen ja sen 
myötä kirjaston ylläpito jäivätkin useaksi vuo-
sikymmeneksi yksinomaan paikallisten toimi-
joiden tehtäväksi.

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston perusta-
misajankohtana pidetään Suomalaisen Kir-
jallisuuden seuran Jyväskylän haaraosaston31 
kokousta 1.10.1912, jolloin laitokselle vahvis-
tettiin säännöt. Kirjastosta tuli Jyväskylän Tie-
teellinen kirjasto. Säännöissä määrättiin myös 
kirjaston tavoitteet ja hoitoa ohjaavat säännöt. 
Kirjasto oli olemassa lähinnä paperilla, sillä se 
aloitti toimintansa vailla toimipaikkaa ja kir-
jastolle leimallista kirjakokoelmaa. Säännöt ki-
teyttivät idean kirjastosta, jota alettiin tämän 
jälkeen määrätietoisesti rakentaa.32 Laitoksen 
säännöt vahvistettiin senaatissa kahta vuotta 
myöhemmin syksyllä 1914. Kirjaston hoidosta 
vastasi erityinen hoitovaliokunta. Ensimmäi-
seksi kirjastonhoitajaksi valittu Martti Airila 
hoiti työtään sivutoimisena.33

Tässä tarkastelussa kirjaston tapahtuma-
historiallisen kulun seuraaminen jätetään kes-
keisten tapahtumien varaan, sillä laitoksen pe-
rustamishistoria ja sen yhteydet kansalliseen 
yliopistokysymykseen tunnetaan hyvin. Jyväs-
kylän Tieteellisestä kirjastosta ovat kirjoitta-
neet muun muassa Martti Airila, Pirkko Aude-
jev-Ojanen, Kari Paakkinen ja Mauno Jokipii.34

Kirjastosta laaditut historiat muodostavat 
ajallisesti kerrostuvan kuvan laitoksen perus-
tamisen taustoista ja myöhemmistä vaiheista. 



jyväskylän tieteellisen 

kirjaston säännöt 1914. 
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Kirjoittajista Martti Airilaa voidaan pitää sekä 
toimijana että historian dokumentoijana, sillä 
hän toimi laitoksen ensimmäisenä kirjaston-
hoitajana. Airilalla on ollut merkittävä vaiku-
tus siihen, millainen historiakuva kirjastosta 
on rakentunut. Tätä historiakuvaa on pidetty 
siinä määrin dokumentaarisena, että myöhem-
pi tutkimus ei ole katsonut tarpeelliseksi ryh-
tyä sitä kyseenalaistamaan. Sama koskee niitä 
tutkimuksia, joissa kirjaston perustamista on 
tarkastelu osana yliopistokysymyksen kehitty-
mistä.35

Airilan dokumentoima kirjastohistoria ei ole 
lähdekriittisesti tarkasteltuna ongelmaton, sil-
lä hänen vuonna 1927 julkaisemansa kirjasto-
historia on paikka paikoin sanasta sanaan sa-
maa tekstiä kuin esimerkiksi sanomalehdissä 
julkaistut kirjaston perustamista ja kokoelmi-
en kartuttamista koskevat artikkelit ovat. Airila 
oli näin yhtä aikaa historian esittäjä ja esityksen 
kohteena oleva toimija, jonka toimia tutkitaan. 
Asetelma on ongelmallinen ja herättää kysy-
myksiä ”oman” historian esittäjän mahdolli-
suuksista punnita lopputulokseen vaikuttavia 
valintoja.36

Näkökulmasta ja tarkastelutavasta riippuu, 
millaisia yksityiskohtaisia tekijöitä kirjaston 
perustamisessa on painotettu. Seikkaperäinen 
ja laaja tutkimus on tuonut esille runsaasti yk-
sityiskohtaista tietoa ja tulkintoja siitä, millai-
siin yhteiskunnallisiin yhteyksiin laitoksen pe-
rustaminen liittyi. Näissä tulkinnoissa ei ole 
ristiriitaa, vaan kirjaston perustamiseen liitty-
vä tapahtumahistoriallinen tausta ja kirjasto-

toiminnan käynnistäminen on kuvailtu hyvin 
yhdenmukaiseen tapaan.

Erot eri julkaisujen välillä perustuvat lähin-
nä tapahtumahistorialliseen jäsennykseen ja 
tutkimuksen näkökulman valintaan. Mauno 
Jokipiin kirjoittama historia poikkeaa edeltäjis-
tään siinä, että kirjaston historiaa tarkastellaan 
alisteisena ilmiönä yliopiston kehittymisen his-
toriassa. Tutkimuksessa on aina viime kädes-
sä kysymys valinnoista ja siitä, mitä valinnoil-
la halutaan sanoa tutkittavasta kohteesta ja sen 
historiallisesta merkityksestä.37

puHeilla rakennettu kirjasto

Irrottautuminen kirjaston yksityiskohtaisista 
paikallisista historiallisista taustoista ja moni-
polvisista yhteyksistä kansallisiin sivistykselli-
siin ja yhteiskunnallisiin hankkeisiin mahdol-
listaa sen, että tässä tarkastelussa Jyväskylän 
Tieteellistä kirjastoa voidaan pohdiskella his-
toriakuvien, tarinoiden ja kirjastolle annettujen 
merkityksien kantajana.

Keskeisen lähdeaineiston muodostavat sa-
nomalehtikeskustelut, jotka ovat kuuluneet 
myös aikaisemman tutkimuksen perusaineis-
toon. Etenkin nuorsuomalaisten pää-äänen-
kannattaja Keski-Suomi ja vanhemman fen-
nomaanipolven perustama Suomalainen seu-
rasivat tiiviisti laitoksen perustamisvaiheita 
vuosien 1909–1912 välisenä aikana.38

Vaikka lehtien aatteelliset ja poliittiset linja-
erot näkyivät niiden suhtautumisessa yhteis-
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kunnallisiin kysymyksiin, tieteellistä kirjastoa 
koskevassa uutisoinnissa ei lehdillä ollut mi-
tään eroja. Lehdet kannattivat sekä kirjaston 
että oman yliopiston perustamista. Sanoma-
lehdistön ja paikallisen fennomaanisen sivisty-
neistön tiivis yhteisrintama yliopistoasiassa oli 
luontevaa seurausta siitä, että lehtien toimitus-
kunta ja avustajat sekä esimerkiksi yliopistova-
liokunnan jäsenet muodostuivat yhdestä ja sa-
masta oppilaitosten lehtorikunnan jäsenistöstä.

Sanomalehdistöä on hyödynnetty myös ai-
kaisemmassa tutkimuksessa. Tätä voidaan pi-
tää osoituksena siitä, että lehdille on annettu 
tärkeä rooli siinä historiaesityksessä, joka ra-
kentaa historiakuvaa Jyväskylästä suomenkie-
lisen sivistyksen ja kulttuurin keskuksena.39 
Vakiintuneen historiakuvan rakentamiseen ja 
kirjaston perustamiseen liittyviin kertomuksel-
lisiin jäsennyksiin ei ole kuitenkaan aikaisem-
massa tutkimuksessa kiinnitetty huomiota.

Kirjaston perustamista koskevat julkiset kes-
kustelut tarjoavat oivallisen mahdollisuuden 
hyödyntää tulkintatapaa, jossa huomio kiinni-
tetään siihen, millaisin argumentein kirjaston 
perustamista perusteltiin ja millaisiin niin kut-
suttuihin perustarinoihin perustelut voidaan 
yhdistää.40 Julkilausutut merkitykset kuuluvat 
samaan kehyskertomukseen, joka oli jo tuotta-
nut ne konkreettiset tavoitteet, joista Jyväskylä 
koulukaupunkina ja suomalaisen sivistyksen 
ja kulttuurin keskuksena oli saanut tunnus-
tusta. Tästä näkökulmasta tarkasteluna aika-
laisten sinnikkäästi ylläpitämä idea omasta yli-
opistosta ja sen yhteydessä toimivasta tieteelli-

sestä kirjastosta näyttäytyy varsin luontevana 
jatkokertomuksena.

Sanomalehti Keski-Suomen ja Suomalaisen 
uutisissa Jyväskylän Tieteellisellä kirjastolla ei 
ollut itsenäistä asemaa 1910-luvun taitteessa ja 
vuosikymmen alkupuoliskolla, vaan sitä käsi-
teltiin osana tulevaa yliopistoa. 1910-luvun jäl-
kimmäisellä puoliskolla tilanne muuttui päin-
vastaiseksi. Perustettu kirjasto oli askel kohti 
yliopistoa.

perustetaanko jYVäskYlään 
kansalliskirjasto, maakunta
kirjasto, Yliopistonkirjasto 
Vai kilpisen kirjasto?

kansalliskirjasto

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston nimi vakiin-
nutettiin sen säännöissä, mutta kirjastosta oli 
käytetty ja käytettiin jälkeenpäinkin eri nimiä. 
Vaihtelevat nimet viittaavat erilaisiin käsityk-
siin siitä, millaista merkitystä sille hahmotet-
tiin osana sekä kansallisia että paikallisia sivis-
tyshankkeita. Nimiesitykset heijastavat kirjas-
toasian lobbareiden vahvaa päämäärää siitä, 
että perustettavalla kirjastolla oli kansallista si-
vistyksellistä merkitystä. Visioissa kirjasto oli 
keskuskirjasto, jos ei ihan Kansalliskirjaston 
rinnakkaislaitos, niin ainakin maakunnallinen 
keskus.

Nimiasialla oli selvästi poliittinen luonne. 
Sitä voidaan pitää myös strategisten vaihto-
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ehtoisten mallien esityksenä. Tavoitteena oli 
saada Jyväskylän yliopistoasiaa tukeva tieteel-
linen kirjasto, eivätkä hankkeen vetäjät halun-
neet jättää mitään keinoa tai mahdollisuutta 
käyttämättä. Vuosien 1909–1912 välisenä aika-
na nimivaihtoehdot vaihtuivat tiuhaan, mikä 
osoittaa, että siitä ei ollut muodostumassa tässä 
projektissa suurta kynnyskysymystä.

Kansalliskirjasto-nimi nostettiin esille aikai-
semmin mainitussa eduskunta-aloitteessa, jos-
sa esitettiin että Jyväskylään voitaisiin perustaa 
maakunta-arkisto ja Kansalliskirjasto Helsin-
gissä sijaitsevan kirjaston rinnakkaislaitoksek-
si. Nimi viittaa ennen muuta kirjastoon kerät-
täväksi tarkoitetun kokoelman luonteeseen. 
Uuteen kirjastoon piti saada kaikki Kansallis-
kirjaston kaksoiskappaleet ja kokoelmien kar-
tuttamisen varmistamiseksi myös vapaakappa-
leoikeus.

Erityisen tärkeänä pidettiin, että kirjastoon 
onnistuttaisiin koota mahdollisimman täydel-
linen Fennica-kokoelma. Tällainen kokoelma 
olisi palvellut parhaiten maaseutuyliopistolle 
kaavailtujen kansallisten tieteenalojen tutki-
mustoimintaa. Kuten eduskunta-anomukses-
sa todettiin: ”Sen vakaumuksen elähdyttämi-
nä että syvennetty ja laajennettu kansansivis-
tystyö on Suomen kansan velvollisuus itseään 
kohtaan katsomme välttämättömäksi että ava-
ran maamme pohjois- ja keskiosia varten pe-
rustetaan kansalliskirjasto, joka pystyy hyö-
dyntämään sitä tiedon ja tutkimuksen halua, 
mikä siellä epäilemättä elää yhtä voimakkaana 
kuin eteläisimmissäkin maakunnissa, vaikka 

se tarpeellisten apuneuvojen puutteesta ei aina 
pääse oikeuksiinsa”.

 Kansalliskirjasto-nimi hävisi keskustelusta, 
kun kävi selväksi, ettei valtio ollut valmis tuke-
maan rinnakkaiskirjaston perustamista. Myö-
hempi keskustelu osoitti, että Kansalliskirjas-
to-nimeä pidettiin liian rohkeana esityksenä, 
joka saattoi vaikeuttaa varsinaisen päämäärän 
eli yliopistoasian edistämistä. 

maakuntakirjasto, joka voisi  
olla myös kilpisen kirjasto

Kirjastosta suunniteltiin Kansalliskirjaston 
ohella myös maakuntakirjastoa. Nimityksiä 
yhdisti ajatus siitä, että perustettavalla kirjas-
tolla tulisi olemaan jonkinlainen keskuskirjas-
to-rooli ja että sen käyttäjäkunta olisi laajempi 
kuin yksinomaan paikalliset tieteenharjoitta-
jat. Ajatus maakuntakirjaston perustamisesta 
liittyy mielenkiintoisella tavalla jyväskyläläis-
ten tapaan hakea erilaisia vaihtoehtoja, joilla 
tieteellisen kirjaston hanketta ja siinä sivussa 
luonnollisesti yliopistoasiaa voitiin edistää.

Keväällä 1911 yliopistokysymyksen ollessa 
kriittisessä vaiheessa esiteltiin Keski-Suomen 
sanomissa yliopistovaliokunnan kaupungin 
valtuustolle esittämä aloite juuri Maakuntakir-
jaston perustamisesta Jyväskylään. Edellisten 
aloitteiden tapaan kirjasto nähtiin omana eril-
lisenä tavoitteena myös siinä tapauksessa, että 
yliopisto jäisi toteutumatta. Kirjasto olisi ollut 
tässäkin tapauksessa eduksi Jyväskylän tavoit-
teille saada korkeakoulu.
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Maakuntakirjasto-nimi viittaa tässä yhtey-
dessä juuri varsin pitkälle vietyyn varovaisuu-
teen siitä, että kirjaston perustamista ei vaa-
rannettaisi, vaikka yliopistoa tai aikaisemmin 
esitettyä Kansalliskirjastoa ei kaupunkiin sijoi-
tettaisikaan. Artikkelin tarkoitus olikin esitellä 
kirjastohanke uudesta näkökulmasta.

Aloitteessaan yliopistovaliokunta pyy-
si  ”aluksi viitata siihen todistamatta selvään 
tosiasiaan että vankan kirjaston ja yhteydes-
sä olevan maakunta-arkiston olemassaolo on 
huomattava tekijä vasta perustettavan uuden 
yliopiston paikkaa määritettäessä ja että paik-
kakunnan joka toivoo saavansa vastaanottaa 
tämän opiston on syytä tehdä voitavansa luo-
dakseen tällaiselle laitokselle olemassaolon 
edellytykset. Mutta toiselta puolen kirjasto-
kysymyksen ajaminen ei ole yhteydessä yliopis-
tokysymyksen ratkaisun kanssa, sillä ne val-
mistelevat toimenpiteet, joihin olisi ryh  dyttävä 
tulevaa yliopistonkirjastoa silmälläpitäen, ehkä 
hyvinkin voivat, jos yliopistoasia raukeaisi, 
koitua tästä kysymyksestä erillään olevan ja jo 
eduskunnassa Jyväskylään pe rustettavaksi eh-
dotetun kansalliskirjaston hyväksi, johon olisi 
tarkoituksen mukaista koota täydellinen ko-
koelma suomalaista kirjalli suutta”.41

Lehti jatkoi aloitteen sisällön siteerausta to-
teamalla, että ”… vaikka kumpikaan näistä tu-
levaisuuden ajatuksista [yliopisto ja kansallis-
kirjasto; MK] toteutuisi Jyväskylän maaperällä, 
olisi hyvän kaupungin kirjaston ynnä maakun-
ta-arkiston olemassa olo erittäin suotavaa, eikä 
voitaisi katsoa tähän uhratun työn hukkaan 

menneen. Se mahdollisuus, johon nyt on viitat-
tu, kehottaa kuitenkin varovaisuuteen suunni-
tellusta tehtävästä”42.

Aloitteen tarkoittama maakuntakirjasto oli-
si palvellut sekä kaupunkilaisia että tieteellis-
tä tutkimustoimintaa. Käytännössä tämä olisi 
järjestetty niin, että kirjasto olisi jaettu yleisölle 
avoimeen lukusaliin ja lainakirjastoon sekä ai-
noastaan tutkimustyötä palvelevaan suljettuun 
osaan.

Erityistä aloitteessa on, että siinä keskityt-
tiin kuvailemaan, millainen ajateltu tieteellinen 
osasto tulisi olemaan. Tämä on erikoista sik-
si, että Jyväskylässä ei ollut 1900-luvun alus-
sa kunnollista kaupunginkirjastoa. Kirjastojen 
 ke hittämisestä oli tullut keskeinen kansanva-
listustyön väline 1800-luvun lopulla. Itseään 
koulukaupunkina ja suomalaisen kulttuurin 
keskuksena mainostanut Jyväskylä oli kauka-
na jäljessä monia muita suomalaisia kaupun-
keja, joiden kirjastonhoito oli jo saatu järjestet-
tyä.43

Kirjastotoimen kehittämisen suurin ongel-
ma oli, ettei Jyväskylän kaupunki ollut voinut 
osoittaa sellaista tilaa, joka olisi tukenut ni-
menomaan kirjastonhoitoa ja sen kehittämistä. 
Kansankirjastotoiminta oli alkanut kaupungis-
sa vuonna 1864, jolloin lainakirjaston kokoel-
man muodostavasta Wolmar Schildtin kirja-
lahjoituksesta alettiin antaa lainoja. Samoihin 
aikoihin seminaarin kirjastosta oli alettu anta-
maan lainoja kaupunkilaisille, mutta toiminta 
tyrehtyi runsaan kymmenen vuoden kuluttua, 
kun lainakirjasto oli sanan mukaisesti lainat-
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tu loppuun. Kaupungeille tyypilliseen tapaan 
myös merkittävimmät yhdistykset ylläpitivät 
lainakirjastoja. Näistä mittavinta lainaustoi-
mintaa harjoitti Kauppalaisseura.44

Kansankirjasto ei ollut kaupungin prio-
risoinnissa tärkeimmällä sijalla, joten sitä siir-
reltiin vuokrahuoneesta toiseen. Tämä aiheut-
ti sen, että Kirjasto oli kaupungin muiden lai-
tosten ja niiden tarvitsemien tilojen rasitteena. 
Kirjastolla oli kaupunginkirjastoille tyypilli-
seen tapaan lainaosasto ja lukusali, mutta lai-
naosaston tarjonta ei vastannut alkuunkaan 
kirjastoille annettuja minimivaatimuksia. 45

Kaupunginkirjaston toiminnalle annettiin 
aikaisempaa paremmat toimintaedellytykset, 
kun sille osoitettiin tilat valtion luovuttamas-
ta ja kirjastoa varten remontoidusta viljama-
kasiinista yhdessä tieteellisen kirjaston kanssa 
vuonna 1916. Aikaisemmassa tutkimuksessa 
on osoitettu varsin kiistatta se, että kaupungin 
kanssa toimitila-asiaa hoitanut yliopistovalio-
kunta piti ensisijaisena tavoitteenaan saada ti-
lat tieteelliselle kirjastolle. Kaupunkia tarvittiin 
hankkeeseen siksi, että yliopistovaliokunta ei 
ollut sellainen juridinen persoona, jolle valtio 
saattoi luovuttaa kiinteää omaisuutta.46

Maakuntakirjasto-hankkeeseen sisältyi myös 
ajatus keskittää kaupungissa toimivat kirjastot 
yhteen.47 Tieteellisen kirjaston perustamisen 
kannalta olisi ollut tärkeää saada haltuun Ly-
seon arvokas ja laaja kirjasto, jossa arvokkaim-
man osan muodosti Wolmar Schildtin testa-
mentin kautta lahjoittama henkilökohtainen 
kirjasto. Tähän määräykseen sisältyi kuitenkin 

kuva: jyväskylän yliopiston museon valokuvakokoelma.
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lisähuomautus, jonka mukaan kaikki kirjat piti 
myöhemmin luovuttaa tulevalle yliopistolle.48

Luonnollisesti myös seminaarin kirjasto oli 
yliopistovaliokunnan toivelistalla. Oppilaitok-
sella oli ollut kirjasto perustamisvuodestaan 
lähtien. Kirjallisuudessa ei esitetä kovin tark-
koja kuvailuja kirjaston kokoelmista. Vuonna 
1937 julkaistun seminaarin muistojulkaisun 
mukaan ”Kirjasto oli pantu kauniiseen alkuun 
jo Cygnaeuksen aikana”49. Kirjastoa oli hoidet-
tu erityisen hyvin johtaja Leinbergin aikana. 
Historiantutkijana Leinberg kokosi kirjastoon 
varsinkin Ruotsin ja Suomen varhaisinta histo-
riaa, etenkin keskiaikaisia kirkollisia oloja kos-
kevaa kirjallisuutta.50

Kirjasto oli saanut myös merkittäviä lahjoi-
tuksia. Talollinen Tuomas Wohloja Orimattilas-
ta oli lahjoittanut kirjastoon Agricolan Uuden 
Testamentin. Suurimman yksityisen kirjako-
koelman kirjasto sai Elias Lönnrotin testamen-
tin kautta. Kaikkiaan Lönnrothin lahjoitukseen 
kuului 227 nidettä.51

Seminaarin kirjastoa ei itse asiassa missään 
vaiheessa liitetty tieteelliseen kirjastoon, vaan 
Jyväskylän Kasvatusopillinen Korkeakoulu 
peri edeltäjänsä kirjaston. Valtio oli tosin vuon-
na 1913 antanut luvan seminaarille luovuttaa 
osan kirjastostaan ”Jyväskylän maakuntakes-
kuskirjastolle” eli tieteelliselle kirjastolle.52 Tie-
teellinen kirjasto sen sijaan luovutettiin valtiol-
le ja liitettiin korkeakoulun kirjastoon vuonna 
1936.

Kirjastojen yhdistämisajatus ja kokoelmien 
kartunta viritti keskustelun tulevan kirjaston 

vaihtoehtoisista nimistä. Yliopistovaliokun-
nan valtuustolle esittämässä aloitteessa todet-
tiinkin: ”Kun kirjaston kartuttamisen ehdote-
taan melkoiselta osalta tapahtuvan lahjoitusten 
kautta, olisi saatava yksityisiltä kustantajilta, 
seuroilta, ja yksityishenkilöiltä, niin jo kirjaston 
nimen tulisi osoittaa, että ei ole Jyväskylän kau-
punkiin rajoittuvasta hankkeesta. Valiokunnan 
mielestä olisi kuitenkin liian vaatelias nimi vä-
häisen kirjaston alulle, jos sitä nimitettäisiin Jy-
väskylän yliopiston kirjastoksi tai kansalliskir-
jastoksi. Nimitystä maakuntakirjasto voitaisiin 
ajatella. Jos kuitenkin otetaan huomioon, että 
Schildtin kirjalahjoitus on ensimmäinen tule-
van yliopistokirjaston hyväksi tehty lahjoitus, 
joka olemassa olollaan erikoisesti kehottaa Jy-
väskylän kaupunkia suunnitellun kirjaston pe-
rustamiseen, niin valiokunnan mielestä ”Kilpi-
sen kirjasto” olisi sopivana pidettävä. Olisihan 
tällä nimellä yhtä hyvä kaiku, kuin edellä mai-
nitulla maakuntakirjastolla”.53

kirjasto kansallisena 
kertomuksena

Keskustelu tieteellisen kirjaston perustamises-
ta Jyväskylään voidaan jakaa kahteen vaihee-
seen. Ensimmäisessä vaiheessa kysymys oli 
saada kaupunkiin nimenomaan valtion varoin 
ylläpidetty kirjasto. Toisessa vaiheessa, jolloin 
jo yksityisin varoin perustettu kirjasto oli aloit-
tanut kokoelmien kartuntatyön, oli kysymys 
kirjaston statuksen vahvistamisesta, mikä edel-
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lytti ennen kaikkea valtion myöntämää vapaa-
kappaleoikeutta. Selkeää ajallista rajaa ajan-
jaksojen välille ei ole, mutta yhteistä niille oli 
se, että Jyväskylän Tieteellinen kirjasto nähtiin 
vahvasti kansallisessa sivistyksellisessä kon-
tekstissa. 

Kirjaston nimikysymyksen käsittely osoitti, 
että päinvastoin kuin muissa omaa yliopistoa 
havittelevissa kaupungeissa, Jyväskylässä tie-
teellistä kirjastoa ei yhdistetty varsinaisiin kan-
sansivistyksellisiin kehitystarpeisiin. Syykin 
lienee selvä. Jyväskylässä oli seminaari, jonka 
tehtävänä oli juuri keskittyä kansansivistystyö-
hön.

Jyväskylän tieteellisen kirjaston perustamis-
ta koskevassa retoriikassa on keskeisessä roo-
lissa kerronnalliset elementit, joilla kirjaston 
perustamista ja ennen kaikkea kansallisesti ar-
vokkaiden kirjakokoelmien siirtoa juuri Jyväs-
kylään perusteltiin. Näitä retorisia elementtejä 
ei sisälly muualla käytyihin vastaaviin keskus-
teluihin.

Kirjastoa koskevissa uutisoinnissa on ainek-
sia modernin median tavasta noudattaa tari-
nallista peruskonventiota, jossa tarinaa raken-
netaan uhkakuvien varaan. Näissä tarinoissa 
tasapainon tila saavutetaan tarjoamalla ratkai-
su, joka palauttaa ja turvaa harmonian. Kirjas-
tokeskustelussa draaman ainekset muodostui-
vat venäläistämispolitiikasta ja myöhemmin 
vielä ensimmäistä maailmansotaa seuranneis-
ta uhkakuvista. Uhkaan sisältyy abstraktimpi 
elementti, joka liittyy suomalaisen yhteiskun-
nan modernisaatioon ja siinä erityisesti kau-

pungistumiseen sekä siihen liitettyihin yhteis-
kunnallisiin ongelmiin. Nämä peruselementit 
muodostavat myös sen kerronnallisen aineis-
ton, joiden kautta myös edellä esitetyt tapahtu-
mahistorialliset yksittäiset tapahtumat kiedot-
tiin yhteen peruskertomukseen eli yliopiston 
perustamiseen Jyväskylään.

Yliopistokeskustelussa oli kysymys isoista 
yhteiskunnallisista asioista, kuten kielestä, yh-
teiskunnallisista rakenteellisista muutoksista ja 
tähän leimallisesti kuuluneesta demokratisoi-
tumisesta. Keskusteluun nimenomaan valtion 
varoin perustettavasta tieteellisestä kirjastosta 
voitiin yhdistää argumentteja tehokkaasti tu-
kevia uhkakuvia, jotka olivat sekä ajankohtai-
sia ja lukevalle yleisölle helposti ymmärrettä-
viä.

Jyväskylään tarkoitetun tieteellisen kirjas-
ton perustamista koskeva perusargumentti 
rakennettiin uhan muotoon. Uhka syntyi sii-
tä, että suomalaiselle kulttuurille arvokkaat 
kirjakokoelmat oli sijoitettu yksinomaan pää-
kaupungin Kansalliskirjastoon. Siellä ne oli-
vat vaarassa joutua ”turman kautta häviöön”. 
Perustelun yhtenä tausta-ajatuksena lienee ol-
lut Turun akatemian kirjaston ja samalla kes-
keisen kansallisen kokoelman tuhoutuminen 
vuonna 1827. Helsinki oli linnoituskaupunki 
ja pääkaupunkina poliittisten kiistojen näyt-
tämö. Puhe pääkaupunkiin sijoitetun Kansal-
liskirjaston haavoittuvuudesta sai lisäpontta 
ensimmäisen maailmansodan aikana, jolloin 
vaatimukset toisen kansallisen kirjakokoelman 
rakentamisesta lisääntyivät entisestään. Tässä 



kuva: jyväskylän yliopiston kirjasto.
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kansallisessa kehyksessä jyväskyläläisten toi-
veissa ollut rinnakkainen kansalliskirjasto olisi 
merkinnyt nimenomaan yhteistä hyvää ja kan-
sallisten etujen vilpitöntä puolustamista.

Jyväskylän luonnehtiminen rauhalliseksi, 
etäällä pääkaupungin vaaroista olevaksi pik-
kukaupungiksi ei ollut vuosien 1910–1911 yli-
opistokysymyksen ympärille syntynyt tari-
nallinen kehys, vaan sen juuret ovat jo ensim-
mäisen suomenkielisen kansakouluopettajia 
valmistavan seminaarin sijoituspaikkakiistois-
sa. Jyväskylä muistutti sijainniltaan ja kaupun-
gin luonteen puolesta eurooppalaisia seminaa-
rialueita, joihin muun muassa Uno Cygnaeus 
oli käynyt tutustumassa.

Jyväskylän seminaarin edustamaa kansal-
lista sivistystä ja valistustyötä alettiin pitää pe-
räti pyhän piiriin kuuluvana asiana. Tätä vah-
vistettiin symbolein, joista yksi tärkeimmistä 
oli seminaarissa vuonna 1866 käyttöön otetun 
lipun teksti ”Pysy Suomessa pyhänä”. Pyhän 
käsite liittyy moraaliseen puhtauteen ja viime 
kädessä mytologiasta ammennettuun käsityk-
seen alkutilasta ja ajasta, jolloin suomalaisuu-
den uskottiin syntyneen.54

Suomalaisen yhteiskunnan alkava urbani-
soituminen ja modernisaatiokehityksen piir-
teiden esille tulo 1900-luvun alussa ylläpitivät 
yleistä keskustelua kaupunkielämän turme-
levasta vaikutuksesta. Suurkaupunkielämän 
vastakohdaksi nostettiin rauhallisen maaseu-
tukaupungin idyllinen ja turmeltumaton elä-
mänmeno, jota myös Jyväskylässä osattiin hyö-
dyntää.55 Kaupungin rakentama imago suo-

menkielisen sivistyksen ja kulttuurin vaalijana 
ja tyyssijana sai kuitenkin myös ulkopuolista 
tunnustusta, kun asiaa tarkastellaan esimer-
kiksi tieteellisen kirjaston saamien kansallisen 
kulttuurin kannalta merkittävien kirjalahjoi-
tusten näkökulmasta. Merkittävin näistä kir-
jaston alkuvuosikymmenen tunnustuksista 
on kiistatta Helsingin yliopiston päätös sijoit-
taa toinen kappale kansallisaarteesta, Missale 
Aboensesta, turvaan Jyväskylän Tieteellisen 
kirjastoon 1930-luvun lopulla.56  

jYVäskYlän tieteellinen 
kirjasto osana VarHaista 
tieteellisten kirjastojen 
Verkostoa

Jyväskylän tieteellisen kirjaston perustamista 
on tavattu tarkastella pääosin paikallisena il-
miönä. Yhtä lailla on kirjaston perustamista-
pahtumaa pidettävä merkkitapauksena tieteel-
listen kirjastojen historiassa. Kuten aikaisem-
min on todettu, Jyväskylä ei ollut ainoa omaa 
yliopistoa tavoitteleva kaupunki. Kilpailussa 
olivat mukana muun muassa Lahti, Kuopio, 
Mikkeli, Tampere, Viipuri ja Turku. Kaikissa 
yliopistoa havittelevissa kaupungeissa kirjas-
toasia nousi hyvin nopeasti keskustelun keski-
pisteeseen, koska se oli yksi konkreettisista toi-
mista, jolla varmistettiin yliopistoasian ratkea-
minen omaksi eduksi.

Yliopistokaupungin ulkopuolelle sijoitetta-
vien tieteellisen kirjastojen perustamista kan-

http://jyk.jyu.fi/jyk/kokoelmat/missale/
http://jyk.jyu.fi/jyk/kokoelmat/missale/
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natettiin Helsingin yliopiston professorien 
keskuudessa siksi, että ne nähtiin tärkeäksi 
kansallisen sivistystyön ja ennen muuta kansan-
valistustyön edistämisessä. Esimerkiksi Kuopi-
ossa ja Mikkelissä syntyi niin kutsuttuja Suo-
mi-kirjastoja ja ainakin Kuopiossa kirjastohanke 
käynnistettiin pohjustamaan nimenomaan yli-
opistoa varten.57

Kuopiolaiset saivat pontta kansatieteilijä 
Theodor Schvindtin esitelmästä, jossa hän oli 
esitellyt ajatuksiaan ”kansalliskirjastoista”, jot-
ka merkitsivät mahdollisuutta kansansivistyk-
sen laajentamiseen ja syventämiseen. Schvin-
dtin ajatuksena oli, että kaupunginkirjastojen 
kokoelmia ryhdyttäisiin kehittämään niin, että 
ne saattoivat palvella myös tieteellistä tutki-
mustoimintaa.58 Kuopiolaiset näyttivät myös 
onnistuvan hyvin tehtävässään, koska he sai-
vat hankittua arvokkaan osan helsinkiläisen 
Minerva kirjakaupan konkurssipesästä. Kuo-
piolaiset ehtivät ennen jyväskyläläisiä valikoi-
da varastosta tieteellisesti arvokkaan yhteis-
kuntataloudellisen kirjallisuuden.59

Jyväskyläläisessä keskustelussa ei käytetty 
käsitettä Suomi-kirjasto. Päämääränä oli tie-
teellinen kirjasto, mutta keskustelu maakun-
takirjastosta osoitti, että kirjastotyyppinä Suo-
mi-kirjastot tunnettiin. Vain muutamaa viik-
koa maakuntakirjastoa käsittelevää artikkelia 
myöhemmin sanomalehti Keski-Suomessa jul-
kaistiin artikkeli, jossa tieteellistä kirjastoa ku-
vataan hieman eri tavalla kuin muissa vastaa-
vissa kirjoituksissa. Artikkelissa ennakoitiin il-
meisemmin seuraavassa kuussa eduskuntaan 

jätettävää eduskunta-aloitetta maakunta-arkis-
tosta ja tieteellisestä kirjastosta. Tässä yhtey-
dessä ei mainittu enää kansalliskirjastoa, vaan 
siinä puhuttiin nimenomaan tieteellisestä kir-
jastosta ja vaihtoehtoisesti keskisuomalaisesta 
keskuskirjastosta.

Artikkelin kirjoittaja keskittyy pohdiskele-
maan niitä puutteita, jotka estävät tieteellisen 
tutkimustoiminnan muualla kuin pääkaupun-
gissa. Hän pahoittelee sitä, että yhteiskunnalli-
sia asioita seuraavalla henkilöllä ei ollut Jyväs-
kylässä käytössään keskeisiä tilastojulkaisu-
ja, komiteamietintöjä, eduskunnan asiakirjoja 
eikä myöskään talouselämää koskevaa teoreet-
tista ja käytännöllistä tutkimusta eikä sano-
malehtien vuosikertoja. Kirjoittaja ei puhu yli-
opillisesta tutkimuksesta, vaan ainoastaan 
yhteiskunnallisia asioita seuraavan mahdolli-
suuksista käyttää keskeisiä lähdeaineistoja.60

Mainittu artikkeli on myös ainoa, jossa tie-
teellisen kirjaston perustamisen yhteydessä 
sivutaan kansanvalistusteemoja. Kirjoittaja ei 
tässä suoranaisesti viittaa raittiuskysymyk-
seen, mutta on sitä mieltä, että tieteellinen kir-
jasto tarjoaisi kaupunkiin itseään sivistämään 
tulevalle maanviljelijälle paremman ajanvietto-
paikan kuin kaupungin kapakat. Siitäkin huo-
limatta, että kapakoissa hänen seuraansa liittyy 
niin mielellään kyseisissä paikoissa viihtyvä 
”koulukaupungin” asukas.61

Maakuntakaupunkien ponnisteluista huo-
limatta Suomessa oli 1900-luvun ensimmäis-
ten vuosikymmenien aikana vain yksi merkit-
tävä tieteellinen kirjasto eli Helsingin yliopis-
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runoilija juhani siljo toimi jyväskylän tieteellisessä kir-

jastossa helsinkiläisen minervan antikvariaatin konkurs-

sipesästä ostetun aineiston järjestäjänä vuosina 1915–

1916. maailman kirja -nimisessä runossaan siljo kom-

mentoi tätä työkokemustaan. siljo kirjoitti runon kirjaston 

vihkiäisjuhlaa varten vuonna 1916 ja se julkaistiin ain’eli-

sabet pennasen toimittamassa kokoelmassa selvään ve-

teen (otava 1919). kuva: jussi liimatainen.

ton kirjasto. Vuonna 1922 perustetulla Turun 
yliopistolla oli kirjailija Voltar Kiven ansioista 
alusta lähtien käytössään arvokas ja hyvin jär-
jestetty kirjasto. Kirjasto oli tulosta viiden vuo-
den aktiivisesta hankintatoiminnasta, josta oli 
vastannut Yliopistoseuran kirjastovaliokun-
ta. Vuonna 1919 toimintansa aloittaneen Åbo 
Akademin kirjastolla oli hyvin samantapainen 
historia kuin kaupungin suomenkielisellä yli-
opistokirjastolla.62 Varsinaisen modernin tie-
teellisen kirjastoverkoston muodostuminen on 
pääosin kansallisen korkeakoululaitoksen ke-
hittämisen historiaa.63

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston perusta-
misessa oli erikoista ajankohta ja hankkeesta 
esitetyt vaihtoehtoiset sovellukset, jotka kie-
toutuivat kaupungin tahtoon kehittyä edel-
leen suomenkielisen koulutuksen keskuksena. 
Sekä Kuopiossa että Jyväskylässä kirjasto pe-
rustettiin yliopistoa varten. Yliopistoa saatiin 
molemmissa kaupungeissa kuitenkin odottaa 
vuosikymmeniä.64 Kun Jyväskylän Kasvatus-
opillinen korkeakoulu viimein sai yliopiston 
statuksen vuonna 1966, kirjastosta oli ehtinyt 
kehittyä yksi maan suurimmista tieteellisistä 
kirjastoista.65
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jYVäskYlän seminaarin kirjasto

”opettavaa, sivistävää, 
huvittavaa ja jalostavaa 
kirjallisuutta koko 
seminaarille”

Seminaarin kirjaston perustami-
nen liittyi oleellisena osana Cygna-
euksen seminaarisuunnitelmaan ja 
kansansivistyspäämäärään. Oman 
työuransa aikana hän oli tutustunut 
monenlaisiin kirjastoihin ja kirjako-
koelmiin sekä oli vaikuttanut käsi-
kirjastojen syntyyn ja kehitykseen. 
Alaskan vuosinaan 1839–1845 
Cygnaeus oli laatinut suunnitelmat 
Sitkan luterilaisen seurakunnan 
kirkko- ja pappilarakennusta varten. 
Sen yhdeksi tärkeimmäksi tilaksi hän 
suunnitteli kaikkien seurakuntalais-
ten käyttöön tarkoitetun kirjaston. 
Cygnaeus osallistui myös kirjallisuu-
den hankintaan.1

Pietarin pyhän Marian seura-
kunnan kirkkoherrana ja opettajana 
vuosina 1846–1858 Cygnaeuksen 
hallinnassa oli seurakunnan kirjasto. 
Lisäksi hän tutustui lukuisiin pienem-
piin käsikirjastoihin ja niiden kautta 
sai käsiinsä tuon ajan uusimman 
kasvatusopillisen kirjallisuuden.2

Cygnaeuksen seminaarisuunnitel-
mista ja kirjeistä on löydettävissä hä-
nen ajatuksensa opettajaseminaarin 
kirjastosta ja sen hankintapolitiikas-
ta. Cygnaeus korosti kirjoituksissaan 
kirjaston merkitystä oppilaitoksen 
toiminnassa. Varsin yksityiskohtai-
sessa seminaarille laatimassaan tila-
ohjelmassa Cygnaeus on sijoittanut 
kirjaston seminaarin päärakennuksen 
ensimmäiseen kerrokseen. Kirjaston 
tilojen luonteeseen Cygnaeus ei esi-
tyksissään varsinaisesti puutu, mutta 
seminaaria varten rakennettavista 

rakennuksista hän yleisesti mainit-
see, että niiden pitää olla korkealle 
kivijalalle rakennettuja ”kahdenkertai-
sia” ja pärekattoisia rakennuksia, jot-
ka on pystytetty kuivalle ja terveelle 
paikalle, jossa on runsaasti saatavilla 
raitista ja hyvää sekä juoma- että kyl-
pyvettä.  Huoneiden pitää olla tilavia, 
avaria ja valoisia eikä rakennuksia 
saa rakentaa kasarmimaisiksi kol-
mikerroksisiksi, jotta niissä ei pääse 
”kasarmihenki” ennemmin tai myö-
hemmin valloilleen. Tällä  Cygnaeus 
lienee tarkoittanut sitä, että liian 
suuret rakennuskompleksit tuottivat 
helposti hierarkkisen ja laitosmai-
sen organisaation, jossa seminaarin 
kasvatuksellinen ilmapiiri ei pääsisi 
riittävästi esille.3

Seminaarin oppisuunnitelmassa ja 
työjärjestyksessä Cygnaeus painotti 
kirjaston toisaalta sivistävää ja toi-
saalta viihdyttävää puolta: ”Seminaa-
rin kirjaston tarkoituksena on hankkia 
oppilaille opettavaa, sivistävää, hu-
vittavaa ja jalostavaa lukemista…”.  
Selittävässä osiossa hän puhuu kirja-
kokoelmasta, jota kartutetaan varojen 
mukaan ja johon hankitaan teoksia 
etenkin kasvatusopin ja luonnontie-
teen alalta. Kirjaston piti palvella koko 
seminaaria, myös opettajia oppilai-

Jyväskylän yliopiston kirjaston historian katsotaan alkavan vuo-

desta 1912, jolloin Jyväskylän tieteellinen kirjasto perustettiin. 

Seminaarinmäellä kirjastotoimintaa on ollut kuitenkin jo ennen 

tätä Uno Cygnaeuksen 1863 perustaman Jyväskylän seminaa-

rin yhteydessä. Myöhemmin nämä kaksi kirjastoa yhdistettiin 

yhdeksi Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun kirjastoksi, 

josta tuli vuonna 1966 Jyväskylän yliopiston kirjasto.
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seminaarin johtajanrakennuksen (nykyinen oppio-rakennus) alakerran pohjakaavassa on nähtävissä 

kirjasto- ja kokoelmatilojen sijoittuminen rakennuksen luoteissivulle. kaakkoispuolelle asettuivat sisä-

oppilaiden asuinhuoneet. 1. krs:n pohjakaava on rajattu johtajan rakennuksen rakennuspiirustuksesta, 

jonka on allekirjoittanut Helge rancken 27.4.1880. 2363:53, jYm.



35den lisäksi. Cygnaeus mainitseekin, 
että hankittavien kirjojen tulee olla 
seminaarinopettajille tarpeellisia 
jatko-opintoja varten ja muuten ”se-
minaarinuorisolle sopivia”. Kirjaston 
tehtävänä Cygnaeuksen mukaan oli 
tukea oppikirjojen ulkopuolista tietoa 
ja jatko-opintoja, sillä päivittäiset 
oppikirjansa oppilaiden on hankittava 
itse. Cygnaeus esitti, että perustetta-
van kirjastorahaston varoilla tilataan 
vuosittain muutamia kasvatusopilli-
sia, luonnontieteellisiä ja teknologisia 
aikakauskirjoja, jotka osaksi kiertävät 
kaikilla opettajilla tai ovat luettavana 
erillisessä salissa. Hankinnoista päät-
tävät yhdessä johtaja ja opettajisto. 
Cygnaeus painotti, että kirjallisuuden 
pitää olla kansainvälistä ja paras-
ta mitä saatavilla on, jotta oppilaat 
saavat tilaisuuden tutustua ulkomai-
den kouluissa vallitsevaan elämään 
ja kasvatustieteen kehitykseen eri 
maissa. Erityisesti hän mainitsee 
Saksassa ja Englannissa ilmestyvän 
kasvatusalan ajankohtaisen kirjalli-
suuden.  Aivan näin monipuolisena 
Jyväskylän seminaarin kirjasto ei kui-
tenkaan toteutunut.4

Määrärahojen niukkuuden vuoksi 
suuri osa kirjoista saatiin lahjoitukse-
na ja kartunta oli hyvin satunnaista. 
Myös kaupungin vuokratilojen huono 
kunto ja ahtaus aiheuttivat monenlai-
sia ongelmia ja vastoinkäymisiltäkään 
ei uudehkossa seminaarissa vältytty. 
Vuonna 1878 syttyneessä tulipalossa 
tuhoutui poikamallikoulun, kirjaston 

ja miesosaston kokelasluokan hallus-
sa ollut rakennus Nikolainkadun var-
ressa. Siihen mennessä hankitusta ja 
lahjoituksina saadusta arvokkaasta 
kirjastosta turmeltui osa ja säästy-
neet kirjat siirrettiin mallinkoulunjoh-
taja Adolf Oksasen seminaaria varten 
rakennuttamaan taloon kaupungin 
silloisen kirkon läheisyyteen.5

Vuosien aikana vähitellen karttu-
nut seminaarin kirjasto sisälsi sekä 
ulkomaista että kotimaista kasvatus-
alan kirjallisuutta sekä uskonnollisia 
teoksia. Kaiken kaikkiaan tavoitteena 
oli hankkia kaikki suomen kielellä 
painetut teokset seminaarin kirjas-
toon. Lahjoittajina kunnostautuivat 
muun muassa kahden seminaa-
riopiskelijan isä Elias Lönnroth sekä 
piirilääkäri, innokas suomalaisuus-
mies sekä Cygnaeuksen ystävä ja 
opiskelutoveri Wolmar Styrbjörn 
Schildt. Lönnrothin kirjat kartuttivat 
seminaarin kirjastokokoelmaa vielä 
hänen kuolemansakin jälkeen, kun 
vuonna 1886 perikunta lahjoitti tästä 
kirjastosta yli kaksi sataa teosta Jy-
väskylään.6

Kirjaston ensimmäinen hoitaja oli 
voimistelun lehtori K. G. Göös, joka 
myöhemmin toimi kustannusalalla 
perustaen Weilin & Göös – kirjapai-
non vuonna 1872 yhdessä Jyväs-
kylän yläalkeiskoulun opettajan 
Alexander Georg Weilinin kanssa. 
Göös osallistui aktiivisesti oppikirja-
tuotantoon, ja hänen kirjoittamansa 
”Voimistelun harjoitusoppi kansa-

koulujen tarpeisiin vuodelta 1868” on 
ensimmäinen suomenkielellä julkais-
tu voimistelun didaktinen oppikirja.7 

omat tilat  
seminaarille, kirjastolle 
ja opetuskokoelmille

Vuosien 1879–1883 aikana semi-
naarille rakennettiin omat rakennuk-
set kaupungin eteläpuoleiselle harjul-
le. Rakennukset suunniteltiin Cygna-
euksen seuraajan filosofian maisteri 
Karl Gabriel Leinbergin ja arkkitehti 
Ludvig Isak Lindqvistin laatiman 
tilaohjelman perusteella Yleisten ra-
kennusten ylihallituksessa arkkitehti 
Constantin Kiseleffin johdolla.8

Uusissa rakennuksissa kirjas-
ton tilakysymykseen saatiin paran-
nus: kirjasto ja muukin oppilaitoksen 
opetuskokoelma voitiin sijoittaa niille 
suunniteltuihin huoneisiin johtajan 
virka-asunnon ensimmäiseen ker-
rokseen nykyiseen Oppio-rakennuk-
seen. Johtajan rakennus toteutettiin 
arkkitehtien Constantin Kiseleffin 
ja Helge Ranckenin suunnitelmien 
pohjalta auramaisesti sijoittuvien 
nais- ja miesosasto rakennuksien 
väliin hierarkkisesti keskeiselle pai-
kalle auran kärkeen. Ulkoasultaan 
se poikkesi muista Seminaarinmäel-
le rakennetuista tiilirakennuksista 
siihen sijoitetun johtajan huoneiston 
vuoksi. Rakennuksella oli huomattava 
symboliarvo maakunnan korkeimman 
valtion virkamiehen asuntona.9



36 kirjaston  
kokoelmat karttuvat

Oppio-rakennuksessa kirjastolle va-
ratut tilat kävivät nopeasti ahtaiksi, 
sillä suunnittelussa ei ollut riittävästi 
huomioitu seminaarin kirjaston eri-
tyistarpeita ja laajentumista. Kirjaston 
ja opetuskokoelman tilantarve olivat 
seminaarin opettajakokouksissa lähes 
jatkuva keskustelun aihe. Kärkkäim-
mät keskustelijat totesivat, että se-
minaaria varten oli kyllä rakennettu 
avarat kellaritilat muun muassa johta-
jan rakennukseen, mutta kirjaston ko-
koelmille oli hankittava lisätiloja myös 
muista seminaarin rakennuksista.10

Cygnaeusta seurannut seminaarin 
johtaja Leinberg oli innokas tutki-
ja, josta vähitellen kehittyi huomat-
tava koulu- ja kirkkohistorioitsija. 
Kirjallisuuden ystävänä hän osallistui 
johtajakautenaan aktiivisesti kirjas-
ton hoitamiseen ja kartuttamiseen.  
Hänen aikanaan kirjasto sai laajan 
ja valtakunnallisestikin merkittävän 
historia- ja kirkkohistoriaosaston. 
Lisäksi hankittiin keskieurooppalaista 
ja skandinaavista pedagogista kirjal-
lisuutta.11

Leinbergin seuraaja vuonna 1895 
seminaarin johtajaksi tullut filosofi-
an tohtori Y.K. Yrjö-Koskinen tarttui 
jälleen kirjaston tilakysymykseen. 
Hänen päätöksellään johtajan tilavan 
virka-asunnon yhteyteen rakennuk-
sen toiseen kerrokseen perustettiin 
lukutupa käsikirjastoineen oppilaiden 

käyttöön. Yrjö-Koskisen tavoittee-
na oli omatoimisuuden lisääminen 
seminaarin oppilaiden kirjaston käy-
tössä. Hänen aikanaan seminaarin 
kirjaston toiminta rajattiin koskemaan 
vain oppilaitoksen omaa väkeä, kun 
aikaisemmin kirjasto oli ollut avoinna 
myös kaupunkilaisille.12 

kirjastotoiminnan 
haasteita – kirjaston-
hoidon opetus alkaa

Pyrkimykset sekä oppilaiden oma-
toimisuuteen kirjaston käyttäjinä 
sekä kouluylihallituksen vaatimukset 
kirjastonhoidon opetuksesta asettivat 
haasteita kirjaston tiloille. Kun semi-
naarin suomenkielen lehtorina aloitti 
vuonna 1906 Martti Airila, ryhdyttiin 
lainaustoimintaa hoitamaan semi-
naarin oppilastyönä siten, että hoito-
velvollisuus siirrettiin kokelasluokkien 
oppilaiden tehtäväksi.  Tilan puute 
aiheutti kuitenkin sen, että laajah-
koa käsikirjastoa ja hiljaisia työsken-
telytiloja ei ollut käytettävissä ja se 
haittasi kirjaston hoitamiseen liittyvää 
opetustehtävää.  Kun kirjastonhoidon 
opetus vakiinnutti asemansa muiden 
oppiaineiden joukossa lukuvuodesta 
1910–1911 alkaen, kirjasto sai eri-
tyisesti tätä kautta funktion opiskeli-
joiden opetuskirjastona. Seminaaris-
sa opiskelleiden muistoissa seminaa-
rin kirjasto esiintyykin tuona aikana 
juuri kirjastonhoidon opetuskohteena 
eikä niinkään opiskelupaikkana. Ope-

tukseen kuului kirjastonhoidon yleis-
ten periaatteiden lisäksi konkreettisia 
kokoelmienhoidon, luetteloinnin ja 
avoinnapidon tehtäviä sekä kirjan-
sidontaa. Kirjastonhoidon opetus 
oli varsin tarpeellista, sillä kansa-
koulunopettajat toimivat yleisesti 
kirjastonhoitajina kylä- ja kansankir-
jastoissa, jotka usein sijoitettiin maa-
laiskansakoulujen tiloihin. Vuosikym-
menien aikana seminaarin kirjasto 
kasvoi ja sitä voitaneen 1930-luvun 
osalta luonnehtia kirjasto-olosuhteil-
taan tuon ajan seminaarien parhaim-
maksi laajoine kokoelmineen.13

Vuonna 1919 seminaarin kirjas-
tolle saatiin vihdoin käsikirjasto, joka 
sijoitettiin lehtori Airilan johdolla pe-
rustetun Tieteellisen kirjaston yhtey-
teen, mutta vain hetkeksi, sillä vanha 
kunnostettu viljamakasiini kävi no-
peasti Tieteellisen kirjaston toiminnan 
vuoksi ahtaaksi ja seminaarin käsikir-
jasto päädyttiin siirtämään semi-
naarin sairaalahuoneeseen nykyisen 
Educa-rakennuksen siipiosaan.14

kirjastotilojen laajennus

Vihdoin 1920-luvulla Seminaarin 
kirjaston tiloja ryhdyttiin kehittämään 
perusteellisemmin. Rakennuksesta 
päätettiin järjestää lisätilaa siten, että 
johtajan asuntorakennuksen pohja-
kerroksessa sijainneet neljä miesop-
pilaiden asuntolahuonetta otettiin 
kirjaston käyttöön. Suunnitelmat laa-
dittiin Vaasan lääninrakennuskontto-



37rissa lääninarkkitehti A.W. Stenforsin 
johdolla. Kirjasto muutti uusiin tiloihin 
syksyllä 1930. Seminaarin toimin-
takertomuksessa uutta kirjastosalia 
luonnehditaan kauniiksi ja avaraksi. 
Tila sai 1920-luvun klassisismin piir-
teitä ja keskelle salia sijoitettiin mm. 
näyttävä kattorakenteita kannattava 
pylväs, joka lisäsi arvokkuutta. Tarkoi-
tuksena oli selvästi pyrkiä pois varas-
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Jyväskylän tieteellisen kirjaston toiminta keskittyi aluksi kattavan 

kansallisen kokoelman rakentamiseen. Kirjallisuutta  kartutettiin 

yk sityisten ja yhteisöjen merkittävillä kokoelmilla, lahjoituksina 

saaduilla aineistoharvinaisuuksilla sekä kansalaisten talkootyönä. 

Vapaakappaleoikeuden myötä vuonna 1919 kirjaston merkitys tun-

nustettiin ja se saavutti tasa-arvoisen aseman Helsingin yliopiston 

kirjaston kanssa. Jyväskylän Kasvatustieteellisen korkeakoulun 

aloitettua toimintansa käynnistyi kirjaston erikoistuminen opetus- 

ja tutkimustoiminnan tarpeisiin vastaavaksi palvelulaitokseksi.
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kansallisen kirjallisuuDen 
kokoaminen HaastaVana 
teHtäVänä

Jyväskylän tieteellisen kirjaston perustamisaja-
tuksena oli koota täydellinen kotimaisen kir-
jallisuuden kokoelma ja täydentää tätä tulevan 
yliopiston tutkimustarpeita palvelevalla ulko-
maisella kirjallisuudella.1 Toisen kansallisen 
yliopiston perustamiskysymys oli herättänyt 
kiinnostuksen kansallisen kokoelman kokoa-
miseen myös useassa muussa sisämaan kau-
pungissa, joten kilpailua arvokkaimmista ko-
koelmista ei voitu tässä tilanteessa välttää.

Etenkin vanhimman kansallisen kirjallisuu-
den kokoaminen näytti vaikealta, sillä Turun 
palon yhteydessä vuonna 1827 katosi merkit-
tävä osa kansallista kirjaomaisuutta tuhkana 
taivaan tuuliin. Palosta säilyivät vain lainas-
sa olleet reilu 800 nidettä. Helsinkiin siirretyn 
yliopiston kirjaston kokoaminen oli aloitettava 
käytännössä alusta lähtien uudelleen. Keräys-
toiminta aloitettiinkin vuonna 1829 ja sen or-
ganisoivat tuomiokapituli ja seurakuntapapit, 
mikä merkitsi sitä, että keräys onnistuttiin ulot-
tamaan sekä maantieteellisesti että väestöllises-
ti koko Suomeen.2

Työ, joka oli tehty Helsingin yliopiston kir-
jaston kokoelmien kartuttamiseksi, herätti epäi-
lyjä siitä, oliko ylipäätänsä mahdollista koota 
toista likikään vastaavaa kokoelmaa. Tätä ar-
gumenttia käyttivät myös ne, jotka vastustivat 
ylipäätänsä toisen yliopiston perustamista.3 Tu-
run yliopiston perustaminen vuonna 1920 ja 

sen yhteyteen perustetun kirjaston kokoelmi-
en kartuttaminen jo 1910-luvun lopulta lähtien, 
tarkoitti sitä, että jo Jyväskylään sijoitettavaksi 
suunniteltuja merkittäviä kokoelmia sijoitettiin-
kin Turkuun. Turun tuleva kirjasto alkoi saada 
tukea sekä yksityisiltä lahjoittajilta että myös 
tiedekustantamoilta. Näistä mainittakoon val-
tioneuvos Eliel Aspelin-Haapkylän kirjasto ja 
SKS:n kirjaston sanomalehtikokoelma.4

airilan Visio kattaVasta 
kansallisesta kokoelmasta 
aGricolasta alkaen5

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston ensimmäisen 
hoitajan Martti Airilan haave oli saada koot-
tua Mikael Agricolan tuotannosta alkava täy-
dellinen Fennica-kokoelma. 1900-luvun alus-
sa ei ollut vielä tarkkaa yhteistä ymmärrystä 
siitä, mitä Fennica-kokoelmalla mahdollisesti 
tarkoitettaisiin. Kansalliskirjallisuuden kritee-
ristöä alettiin muotoilla Suomessa myöhään, 
vasta 1860-luvulla. Uraa uurtavan työn kansal-
lisen kokoelman määrittelyssä teki Helsingin 
yliopiston kirjaston amanuenssi Sven Gabriel 
Elmgren. Elmgren esitti väitöskirjassaan, että 
kirjallisuuden voitiin katsoa kuuluvan kansal-
liskirjallisuuteen, jos se oli julkaistu suomeksi 
painopaikasta riippumatta. Kansalliskirjalli-
suutta oli myös tuotanto, joka oli julkaistu Suo-
messa kielestä riippumatta tai jos teoksen tekijä 
oli suomalainen tai henkilö, joka oli tehnyt pää-
asiallisen elämäntyönsä Suomessa. Julkaisun 
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kielellä tai painopaikalla ei ollut kolmannessa 
kriteerissä merkitystä. Suomessa kansalliskir-
jallisuuden määrittelyssä korostui kieli, mikä 
johtui suomalaisuusliikkeen vahvistumises-
ta. Kielestä ei näyttänyt muodostuvan erityis-
tä ongelmaa, sillä 1800-luvun puoliväliin men-
nessä suomen kielellä kirjoitettua kirjallisuutta 
oli julkaistu vain pieni määrä.6

Fennica-kirjallisuuden nykyaikainen luette-
loiminen alkoi 1800-luvun lopulla. Työn käyn-
nisti Helsingin yliopiston kirjaston amanuens-
si Valfrid Vasenius, joka julkaisi vuonna 1878 
teoksen Suomalainen Kirjallisuus 1544–1877. 
Kuitenkin vanhimman kirjallisuuden osal-
ta kansalliskirjallisuuden bibliografiat olivat 
puutteellisia vielä pitkään.7

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston perusta-
mista koskevissa keskusteluissa tulevan ko-
koelman luonnetta oli pohdittu ja samalla pe-
rusteltu toisen ”kansalliskirjaston” tarpeel-
lisuutta. Tämän toisen ”kansalliskirjaston” 
perustamista ajaneessa eduskunta-aloitteessa 
ei puhuttu Fennica-kokoelmasta, vaan siinä to-
dettiin, että kirjastoon pitäisi saada kaikki Hel-
singin yliopiston kirjaston kaksoiskappaleet. 
Uuden kansallisesti merkittävän kirjaston piti 
saada myös samat oikeudet, joista yliopiston 
kirjasto oli nauttinut. Näistä tärkein oli vapaa-
kappaleoikeus kaikkiin valtion ja yleisten kus-
tantamoiden julkaisuihin ”olivatpa ne kirjoja, 
aikakaus- ja sanomalehtiä tai tilapäisiä paina-
tuksia”8.

Eduskunta-aloitteeseen sisältyi toive siitä, 
että ”lahjoitusten ja jälkeensäädöstenkin kaut-

ta tulisivat uuden kansalliskirjaston kirjavarat 
arvattavasti jonkun verran karttumaan. Yk-
sityiskirjastojen omistajat olisivat kenties ha-
lukkaampia tekemään sellaisia jälleensäädök-
siä nuoren ja kannustusta kaipaavan laitoksen 
hyväksi kuin yliopiston vanhan ja suuren kir-
jaston hyväksi, jossa he arvelevat heidän kirja-
teoksensa jo ennestäänkin löytyvän”.9

kirjojen keruutoiminnan 
orGanisointi jYVäskYlässä

Kirjastolle suunnitellun tukijalan eli kattavan 
suomalaisen kirjallisuuden lisäksi kirjaston ai-
neiston kartuntatyössä kiinnitettiin alusta läh-
tien huomio sanomalehtien vuosikertasarjoi-
hin. Keruutyö aloitettiin luonnollisesti paikal-
lisista sanomalehdistä.10 Helsingin yliopiston 
kirjaston kokoelmien kartuttamiseksi organi-
soidun keruuhankkeen tavoin myös Jyväsky-
lässä vedottiin sanomalehdissä julkaistuilla 
tiedotteilla lukevan yleisön auttamishaluun. 
Jyväskylässä keruutyöhön rekrytoitiin semi-
naarin ja lyseon oppilaita ja heidän tehtävä-
nään oli koota nimenomaan sanoma- ja aika-
kauslehtiä, ennen vuotta 1870 ilmestynyttä 
pienkirjallisuutta ja vanhaa suomenkielistä kir-
jallisuutta. Vuonna 1911 järjestetty keräys tuot-
ti suuren määrän vanhaa, erityisesti hengellistä 
kirjallisuutta.11

Kirjastonhoitaja Airila painotti erityisesti 
vanhimman harvinaisen kirjallisuuden hank-
kimista.12 Airilan kiinnostuksen kohteet näkyi-



kuvat: jussi liimatainen.
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kuva: jussi liimatainen.
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vät myös kirjaston varhaisen kokoelmatyön 
linjauksissa. Kirjastonhoitaja oli ensisijaisesti 
bibliofiili ja vasta sitten kirjastonhoitaja. Airilan 
johdolla kirjaston kehittämisessä keskityttiin 
Fennica-kokoelman kehittämiseen ja siinä eri-
tyisesti kirjaharvinaisuuksien metsästämiseen. 
Airilan käsitys oli, että kirjaston hoitamisessa 
tärkeintä oli säilytystyö, ei ensiluokkainen jär-
jestelytyö.13 Airilan kiinnostus nimenomaan 
vanhimpaan suomalaiseen kirjallisuuteen nä-
kyy siinä, että hän kokosi sangen yksityis-
kohtaiset tiedot kirjastoon saapuneesta van-
hemmasta kirjallisuudesta, minkä lisäksi hän 
kommentoi niteiden kuntoa sekä mahdollisia 
puuttuvia osia. Kokoelmien kartunnan merki-
tys näkyi kirjaston hoidossa pitkään Airilan jäl-
keenkin.14

Kirjastoon saapuneiden kirjojen lahjoittajis-
ta, useasta yksittäisestä kirjaharvinaisuudesta 
ja suuremmista lahjoituksista tiedetään var-
sin paljon. Kirjastonhoitaja Airila tallensi tar-
kat tiedot lahjoittajista, lahjoitusten summista 
ja lahjoitetuista kokoelmista ja tiedot julkaistiin 
kaikissa paikallisissa sanomalehdissä.

jYVäskYlän tieteellisen 
kirjaston kokoelmien 
tukijalat

Kirjaston kokoelmien perustan muodosti Jy-
väskylän Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
noin 450 niteen kokoelma, joka oli aikoinaan 
karttunut SKS:n ja yksityisten kansalaisten lah-

joituksista. Vuonna 1913 valtio suostui siihen, 
että seminaari luovutti omat tarpeettomat kir-
jansa tieteelliselle kirjastolle. Lyseon kirjastolle 
Schildtin testamentissa luvattu kirjakokoelma 
luovutettiin tieteelliselle kirjastolle puolestaan 
vuonna 1919. Oppilaitoksilta saatuihin kirjako-
koelmiin kuului 1800-luvulla ilmestynyt hen-
gellinen kirjallisuus, erilaista pienkirjallisuutta 
ja sanomalehtien vuosikertoja.

Merkittävin yksittäinen hankinta kirjaston 
alkuvuosina oli helsinkiläisten Minervan an-
tikvariaatin varaston osto vuonna 1914. Kuten 
edellä mainittiin kuopiolaiset ehtivät hankkia 
varastosta arvokkaan tieteellisen kirjallisuuden 
osan. Jyväskylään saapunut varasto sisälsi Ai-
rilan mukaan runsaasti arvotonta aineistoa ja 
kaksoiskappaleita, mutta myös joitakin harvi-
naisuuksia. Kirjaston virkailijana toiminut ru-
noilija Juhani Siljo sai tehtäväkseen seuloa kir-
jamassasta kansalliskirjallisuuden kokoelman 
kannalta arvokkaimman osan.

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston kansal-
listen kokoelmien kartuttamisen todellinen 
murroskohta on vuosi 1919, jolloin kirjasto 
sai vapaakappaleoikeuden. Koska varhaisen 
Fennica-kirjallisuuden osuus kaikesta kansal-
liskirjallisuudesta on vähäistä, kuroi kirjasto 
vapaakappaleoikeuden turvin ripeästi kiin-
ni Helsingin yliopiston Fennica-kokoelman 
suhteellista osuutta. Martti Airilan esittämän 
arvion mukaan vuonna 1927 Jyväskylän Tie-
teellisen kirjaston Fennica-kokoelma vastasi 
peräti 75 prosenttia Helsingin yliopiston kir-
jaston vastaavasta kokoelmasta.15 Vapaakap-
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paleoikeiden ulkopuolelle jääneitä sanomaleh-
tiä ja aikakauskirjoja kirjasto sai lahjoituksina 
useilta eri tahoilta. Kirjastonhoitajana 1940- ja 
1950-luvulla toimineen Nils Berndtsonin arvi-
on mukaan Jyväskylän tieteellinen kirjasto sai 
käytännössä kaiken sanomalehtiaineiston ja 
myös suuren osan pienpainatteita.16 Juuri tätä 
aineistoa pidettiin erityisen tärkeänä tutkimus-
toiminnan mahdollistajana. Vapaakappaleoi-
keuden saaminen merkitsi kirjastolle aseman 
virallista tunnustamista ja toiminnan vakiintu-
mista osana tieteellisten kirjastojen verkostoa.

tieteellisen kirjaston 
kokoelmat ”potentiaalisena 
enerGiana” 

Jyväskylän Tieteellisen kirjaston kokoelmien 
arkistomainen luonne jarrutti laitoksen palve-
lutoiminnan kehitystä. Kirjaston varhaisvai-
heessa 1910- ja 1920-luvulla lainaustoiminnalle 
ja ylipäätään yleisön palvelulle ei ollut käytän-
nössä minkäänlaisia resursseja. Kirjastoa yllä-
piti yksityinen hoitovaliokunta, joka onnistui 
saamaan kaupungilta vuotuisen tuen vuonna 
1920. Edes kaupungin tuki ei riittänyt toimin-
nan ylläpitoon, vaan kirjaston hoito luovutet-
tiin yliopistoyhdistyksen haltuun vuonna 1924. 
Koska jyväskyläläisten toiveet omasta yliopis-
tosta jäivät toteutumatta 1900-luvun alussa, 
yhdistyksen varoja voitiin käyttää nyt kirjaston 
toiminnan tukemiseen.17

aimo lahden väitös ”Virheet opetusopillise-

na ongelmana” oli ensimmäinen jyväskylän 

kasvatusopillisen korkeakoulun aikana jul-

kaistu väitöskirja. kuva: jussi liimatainen.
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Yliopistoyhdistyksen alaisuudessa kirjaston 
varustetasoa saatiin nostetuksi, mutta kirja-
hankintoihin ei yhdistykselläkään ollut suuria 
varoja. Vuonna 1930 saatiin muodostettua eri-
tyinen lainakirjasto, josta sai koti- ja ulkomai-
sia tärkeimpiä kurssikirjoja sekä sanakirjoja. 
Palvelujen laajentamiselle ei ollut kuitenkaan 
edellytyksiä.18

Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun 
perustaminen vuonna 1934 ei merkinnyt dra-
maattista muutosta tieteellisen kirjaston toi-
mintaan. Alun perin jopa koko kirjaston mer-
kitys asetettiin kyseenalaiseksi. Kouluhallitus 
oli ollut sitä mieltä, että korkeakoulu ei edes 
tarvinnut tieteellisen kirjaston kaltaista laitos-
ta toimintansa tueksi. Kirjastoa pidettiin kus-
tannuksiltaan liian kalliina eikä kirjaston ko-
koelmilla ollut käyttöä korkeakoulun tapai-
sella laitoksella. Tämän lisäksi suunnitelmissa 
oli perustaa pedagoginen keskuskirjasto Hel-
sinkiin.19 Ylikirjastonhoitaja Pekka Raittilan sa-
noin kirjaston kokoelmat muodostivat 1950-lu-
vun loppuun saakka ”potentiaalisen energi-
an”, joka odotti tulevaa käyttöä.20

kesäYliopistolaiset ja 
kirjastotoiminta

Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, 
että korkeakoulukirjastona laitos joutui pär-
jäämään henkilökunnan, hankintamäärära-
hojen että tilojen puolesta hyvin puutteellisis-
sa ja vaatimattomissa oloissa. Murroskohtana 

voidaan pitää vuotta 1958, jolloin korkeakoulu 
laajeni filosofisella tiedekunnalla. 1950- ja 
1960-lukujen vaihteessa sekä korkeakoulussa 
että sen kirjastossa alkoi kehitys kohti täysmit-
taista yliopistotoimintaa.21

Tieteellinen kirjasto oli perustettu palvele-
maan tutkijoita ja opiskelijoita ja kuten kirjas-
tonhoitaja Sigurd Forss vuonna 1927 Keskisuo-
malaiselle antamassaan haastattelussa totesi, 
sieltä ei lainattu teoksia ”huvilukemista”22 var-
ten. Koska lainaustoiminta oli tiukasti rajoitet-
tua, oli luonnollista, että asiakkaita laitoksella 
oli vähän.

Aikaisemmassa tieteellisen kirjaston vaihei-
ta koskevassa tutkimuksessa kesäyliopiston 
vaikutusta kirjaston profiiliin ei ole nostettu 
esille. Painopiste on ollut kokoelmien kartut-
tamisessa, mikä olikin tosiasiallisesti kirjaston 
toiminnan pääpainopiste. Kirjaston profiilin 
kannalta nimenomaan kesäyliopistolla oli suu-
ri merkitys, koska laitoksen tahto palvella ke-
säyliopiston opiskelijoita osoitti, että sillä oli 
valmiudet palvella myös varsinaista akatee-
mista tutkimustoimintaa.

Kirjaston ensimmäisten vuosikymmenien 
aikana kesäyliopiston opiskelijat olivatkin kir-
jaston merkittävä asiakasryhmä.23 Kirjasto pyr-
ki vastaamaan kesäyliopistolaisten tarpeisiin 
hankkimalla tarvittavia kurssikirjoja. Tieteelli-
sen kirjaston kokoelmien yhteydessä mainitaan 
usein kesäyliopiston kirjasto, jolla tarkoitetaan 
mahdollisesti juuri tätä kesäkurssi toiminnan 
ympärille muodostunutta kokoelmaa. Vuonna 
1929 kirjastonhoitajaksi valittu V. Appelqvist 
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jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun jul-

kaisusarja acta academiae pedagogicae jy väs-

kyläensis perustettiin vuonna 1937 jyväskylän 

Yliopistoyhdistyksen taloudellisen tuen turvin. 

julkaisusarjan pääpainopiste oli pedagogisessa 

tutkimuksessa. sarjan julkaisukieliä olivat muun 

muassa suomi, saksa, ranska ja ruotsi. kuva: jussi 

liimatainen.

kasvatus ja koulu oli alku-

jaan jyväskylän Yliopisto-

yhdistyksen tukema kasva-

tusopillinen aikakauskirja, 

jota alettiin julkaista vuon-

na 1913.  kuva: jussi liima-

tainen.
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vertasikin tieteellisen kirjaston toimintaa kesä-
aikana Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
kirjaston toimintaan.24

tieteellinen kirjasto  
osana korkeakoulua

Jyväskylän Kasvatustieteellisen korkeakoulun 
toiminnan käynnistäminen vuonna 1934 herät-
ti laajan keskustelun tarpeesta saada sen rin-
nalle tieteellinen kirjasto, joka toimisi samalla 
maan yhteisenä pedagogisena keskuskirjasto-
na. Jyväskylässä keskuskirjaston sijoittamista 
paikkakunnalle pidettiin käytännössä ratkais-
tuna. Tieteellinen kirjasto pedagogisen kirjal-
lisuuden kokoelmineen ja sitä tukeva vanha 
seminaarin kirjasto muodostivat muun muas-
sa kirjastonhoitaja V. Appelqvistin mukaan va-
kuuttavan perustan tulevalle keskuskirjastolle. 
Kylmää vettä jyväskyläläisten niskaan kaatoi 
keskuskirjastohanketta valmistelemaan asetun 
toimikunnan jäsen Hämeenlinnan seminaarin 
johtaja Augusti Salo. Salo totesi sanomalehti 
Uudessa Suomessa julkaisemassaan tiedottees-
saan, että ”Jyväskylän tieteelliselle kirjastolle 
on annettava kaikki tunnustus kesäyliopiston 
ja kasvatusopillisen korkeakoulun kirjastona. 
Mutta paikkansa puolesta se tuskin voi täyttää 
pedagogisen keskuskirjaston tarvetta”.25

Kasvatusopilliselle Korkeakoululle vuonna 
1912 perustettu tieteellinen kirjasto oli kiistatta 
liian suuri eivätkä sen kokoelmien kaikki osat 
suoranaisesti palvelleet opettajaksi valmistu-

van perusopiskelijan arkea. Kirjasto kuiten-
kin luovutettiin moninaisten vaiheiden jälkeen 
korkeakoululle vuonna 1936, mikä tarkoitti sa-
malla sitä, että kirjaston historia yksityisenä lai-
toksena päättyi ja että siitä tuli valtion varoin 
ylläpidettävä laitos. 

Tieteelliseen kirjastoon oli lehtori (myöhem-
min professori) Kaarle Oksalan ansioista koot-
tu sekä kotimaista että kansainvälistä pedago-
gista kirjallisuutta. Kasvatusopillisen Korkea-
koulun kirjaston edeltäjä, seminaarin kirjasto, 
oli puolestaan hankkinut runsaasti kasvatus-
opillista kirjallisuutta, jotka yhdistettiin myö-
hemmin yhteen tieteellisen kirjaston kokoel-
mien kanssa. JKK:ssa harrastettu tieteellinen 
tutkimustoiminta ja kasvatustieteiden opetus 
merkitsivät sitä, että laitoksen kirjastoon han-
kittiin yhä enemmän akateemisen tutkimus-
toiminnan tarpeita palvelevaa tutkimuskirjal-
lisuutta.26

Vaikkei Tieteellinen kirjasto ollut saanut pe-
dagogisen keskuskirjaston asemaa, se mah-
dollisti kuitenkin sen, että korkeakoulu al-
koi kehittyä tiedeyhteisönä. Vaikkeivät oman 
kirjaston kokoelmat täysin kyenneet palvele-
maan tutkijoita, kirjaston kaukolainaustoimin-
ta paikkasi tämän puutteen. Tieteellisen työn 
monipuolistuessa kirjasto hankki kotimaasta ja 
etupäässä pohjoismaisista tieteellisistä kirjas-
toista tutkijoiden tarvitseman aineiston. JKK:n 
kirjaston kasvatustieteelliset kokoelmat olivat 
siinä määrin laadukkaat, että kirjastolta pyy-
dettiin kaukolainoja tästä kokoelmasta muihin 
kirjastoihin.27



kuvat: jussi liimatainen.
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Verrattuna muiden tieteellisten kirjastojen 
kirjastonhoitajien pätevyysvaatimuksiin, Jy-
väskylän Kasvatusopillisen Korkeakoulun kir-
jaston vastaavan hoitajan pätevyystaso asetet-
tiin alhaiselle tasolle. Kun muiden tieteellisten 
kirjastojen johdolta vaadittiin lisensiaatin tut-
kintoa, Jyväskylässä riitti yliopistollinen oppi-
arvo ja hyvä perehtyminen kirjastoalaan.28

koHti suurta murrosta

Korkeakoulun laajeneminen ja yliopiston pe-
rustaminen vuonna 1966 veivät toimintaa yli-
opistomaisempaan suuntaan. Korkeakoulu oli 
saanut oppilailleen väittelyoikeiden itse asias-
sa jo vuonna 1944. Väittelijöiden määrä jäi en-
nen vuoden 1958 murroskohtaa vähäiseksi, sil-
lä ajanjakson aikana Jyväskylässä oli väittelyt 
kaikkiaan vain neljä kasvatustieteiden tohto-
ria.29 Toisen maailmansodan jälkeisessä muu-
toksessa Jyväskylän Kasvatusopillisen korkea-
koulutoiminnan kehittämisen heikkona lenk-
kinä pidettiin luentosalien ahtautta. Kirjaston 
toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen tar-
koitettujen tilojen puuttumista pidettiin suo-
rastaan korkeakoulun ”elinkysymyksenä”.30

Kirjaston mahdollisuudet kehittyä tutkija-
yhteisön palvelijaksi oli siis vahvasti sidoksis-
sa asiallisen kirjastorakennuksen saamiseen, 
ei niinkään kokoelmien laadukkuuteen. Kir-
jasto sai modernit tilat vuonna 1958, kun kor-
keakoulun päärakennus valmistui ja sen lisä-
siipeen valmistui kirjastolle erityisesti suun-

niteltu tila. Kirjastoon kuului lainaustoimisto, 
lukusali, muutama tutkijahuone ja virkailijoi-
den työtilat. Tutkijoilla ja opinnäytetöiden teki-
jöillä oli pääsy ulkomaisen osaston varastoon. 
Kirjasto oli auki ympäri vuoden tavanomaisia 
aattopäiviä lukuun ottamatta.31

Uutuudestaan huolimatta kirjastotilat olivat 
pienet, vaikkakin kodikkaat. Päärakennuksen 
kirjastosiivestä muodostui suhteellisen vähäi-
sen opettaja- ja opiskelijakunnan yleinen koh-
taamispaikka. Keväällä 1960 suoritetun mieli-
pidetutkimuksen mukaan kirjaston käyttäjät 
olivat tyytymättömiä lähinnä aukioloaikoihin, 
kurssikirjojen riittämättömyyteen ja vastaaviin 
puutteisiin, joihin ei kirjaston hoidosta vastan-
neen Eeva-Maija Tammekannin mukaan kirjas-
to koskaan voinut resursoida riittävästi voima-
varoja.32

Murroskausi merkitsi kasvatusopillisen 
korkeakoulun kirjaston aseman muutosta, sil-
lä keskittyminen mahdollisimman kattavan 
Fennica-kokoelman kokoamiseen ei näyttänyt 
enää yhtä tarkoituksenmukaiselta kuin se oli 
aikaisempina vuosikymmeninä ollut. Jyväsky-
län tieteellinen kirjasto oli jo saavuttanut sen 
”täydellisyyden”, jota esimerkiksi Helsingin 
yliopiston kirjaston ja Turun yliopiston kirjas-
ton Fennica-kokoelmat edustivat. Kirjaston ko-
koelmien odotettiin palvelevan entistä moni-
puolisempaa tutkimusta, jolloin painopistettä 
oli muutettava myös ulkomaisiin kokoelmiin.

1960-luvun alussa oli selvää, että yksikään 
kirjasto ei tullut enää toimeen omien kokoel-
mien varassa, vaan kirjastojen oli tehtävä yh-
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teistyötä kirjastojen erikoistumisen kautta. Yli-
kirjastonhoitaja Pekka Raittilan mukaan Jyväs-
kylän korkeakoulun kirjaston tehtävänä olisi 
tässä yhteistyömallissa ollut toimia kansallis-

kirjallisuuden kokoelman hoitajana ja kasva-
tustieteellisenä keskuskirjastona sekä laajentu-
vien humanististen oppiaineiden tutkimuksen 
ja opetuksen tarpeiden tyydyttäjänä.33
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kirjaston museoHuone

kirjastomuseo syntyi uuden ja vanhan murroksesta. kirjasto vietti 70-vuotisjuhlansa uudessa moder-

nissa kirjastorakennuksessa, mutta samalla henkilökunta huomasi, että merkittävä osa kirjaston histo-

riaa oli päässyt tuhoutumaan. kirjastomuseo perustettiin vuonna 1985 ja se lakkautettiin vuonna 2010. 

museo oli ollut sijoitettuna kirjaston kellaritiloihin ja lakkauttamisen yhteydessä osa tavaroista siirret-

tiin asiakkaille avoimeen pysyvään näyttelyyn kirjaston toisen kerrokseen. kuva: jyväskylän yliopiston 

kirjaston kuvakokoelma.     
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kirjasto  
talona ja tilana

Jyväskylän yliopistoa edeltäneen Kasvatusopillisen korkeakoulun 

kirjasto oli Alvar Aallon taideteos, joka oli suunniteltu ennen kaikkea 

lukijalle: tämä astui ympäröivästä maailmasta kirjojen maailmaan. 

Yliopiston laajentuessa käynnistyi uuden kirjastotalon suunnittelu. 

Valmistuessaan vuonna 1974 yliopiston kirjasto oli yksi Pohjoismai-

den edustavimmista tieteellisistä kirjastoista. Arkkitehti Arto Sipisen 

johtoajatuksena oli ollut, että rakennus eläisi kirjastomaailman mu-

kana. Tilasuunnittelu oli kauaskatseista ja kirjasto onkin vuosien saa-

tossa muuntautunut käyttäjien ja eri toimintojen tarpeiden mukaan.
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aallon kirjasto – pääosassa lukeminen

korjaaminen ja varustaminen keskuslämmityk-
sellä.3 

Kirjaston uudet avarammat tilat koettiin 
merkittävinä korkeakoulun historiassa. Kir-
jastoon käyttöön tulleet 6135 hyllymetriä eivät 
kuitenkaan riittäneet, vaan osa kokoelmista jäi 
edelleen muun muassa juhlasalirakennuksen 
(nykyinen Seminarium) ullakolle ja naisoppi-
lasasuntolan (nykyinen Educa) tiloihin.4 Näi-
hin tiloihin kirjasto sijoittui siihen saakka 
kunnes uusi moderni arkkitehti Alvar Aallon 
suunnittelema kirjasto valmistui korkeakoulun 
päärakennuksen yhteyteen.5

kirjasto mukaan korkeakoulun 
rakennusohjelmaan

Uusien korkeakoulurakennusten rakentami-
nen pitkittyi kunnes tilapula alkoi kaikin puo-
lin olla hälyttävä opettajankoulutustarpeen 
lisääntyessä sotien jälkeen. Vuonna 1950 val-
mistuneen rakentamisohjelman yleisissä peri-
aatteissa ei kirjastoa mainittu uudisrakennus-
ten joukossa – olihan se saanut vastikään sen 
käyttöön uudistetut tilat Oppio-rakennukses-
sa.6

Korkeakoulun uudisrakennuksista pidettiin 
arkkitehtuurikilpailu, jossa voitokkaan ehdo-
tuksen oli tehnyt Alvar Aalto. Rakennusohjel-

tieteellisen kirjaston ja seminaarin 
kirjaston yhdistyminen

Jyväskylän seminaari lakkautettiin asteittain 
vuodesta 1934 lähtien ja sen tilalle perustet-
tiin Suomen ensimmäinen kasvatusopillinen 
korkeakoulu. Entisestä seminaarin kirjastos-
ta muodostui kasvatusopillisen korkeakoulun 
kirjasto ja sen toiminta jatkoi samoissa semi-
naarinjohtajan entisissä tiloissa (nykyinen Op-
pio-rakennus), jotka oli jo aikaisemmin todettu 
riittämättömiksi. Kun siihen yhdistettiin myös 
rinnakkain kaupungin kirjaston kanssa van-
hassa viljamakasiinissa toiminut Tieteellinen 
kirjasto vuonna 1936, pahenivat kirjaston tila-
ongelmat entisestään.1 Fyysisesti Tieteellinen 
kirjasto jatkoi toimintaansa vanhassa viljama-
kasiinissa vuoteen 1948.

Korkeakoulun perustamisen jälkeen kirjas-
tolle ryhdyttiin suunnittelemaan uusia tiloja. 
Rakennushallitus oli antanut suosituksen uu-
den kirjastorakennuksen toteuttamisesta vuon-
na 1936, mutta sotavuosien aikana hanketta ei 
edistetty. Sodan jälkeen kaupunki vaati Tieteel-
lisen kirjaston poismuuttoa yhteisistä tiloista ja 
vuonna 1948 siirto korkeakoulun kirjaston yh-
teyteen toteutettiin.2 Koko entinen seminaarin-
johtajan rakennus tuli kirjaston käyttöön. En-
nen muuttoa toteutettiin rakennuksen kattava 
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massa mainittiin kirjasto ainoastaan vanhojen 
rakennusten huonetilaluettelossa. Kirjasto ei 
siis kuulut suunnittelun piiriin. Aallon ehdo-
tuksessa oli varattu paikka myöhemmin raken-
nettavalle ”tulevalle kirjastolle”, joka oli sijoi-
tettu päärakennukseen liittyvään siipiosaan. 
Samalla kirjaston tieltä oli tarkoitus purkaa 
kaksi seminaarinaikaista rakennusta.7 Aalto 
lähti kehittämään voitokasta suunnitelmaansa 
ja lopulliseen rakennusohjelmaan tuli kirjaston 
uudet tilat.8 

Kirjastoja kohtaan Aalto oli osoittanut kiin-
nostustaan useissa suunnittelukohteissa, jo-
ten hänelle oli mitä luontevinta jatkaa aiheen 
parissa. Ennen Jyväskylää Aallon suunnittele-
mista kirjastoista olivat toteutuneet Viipurin 
kirjasto (1935) ja Säynätsalon kunnantalon yh-
teyteen kuuluneet kirjastotilat (1952). Saman-
aikaisesti oli käynnissä Kansaneläkelaitoksen 
pääkonttorin (1957) suunnittelu- ja rakennus-
työt, joihin sisältyi kirjastotilat. Viipurin kirjas-
tosta oli tullut taidokkaan tilan hallinnan ja va-
laistusratkaisujen ansiosta ihailtu rakennus ja 
jopa eräänlainen modernin kirjastorakennuk-
sen prototyyppi.9 

toteutuksesta kompromissi

Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun 
kirjastosuunnitelmat eivät saaneet yksinomaan 
ihailevaa vastaanottoa. Ylikirjastonhoitaja Eero 
K. Neuvonen ja kirjastonhoitaja Pekka Raittila 
esittivät kriittisen vastalauseen suunnitelmista. 
Kirjastorakennuksen ulkonäköön ei ollut hei-

dän mukaansa tarvetta puuttua, mutta useita 
sisäisiä muutoksia vaadittiin ehdottomasti to-
teutettavaksi.10 

Neuvosen ja Raittilan mukaan kirjastosuun-
nitelma näyttäytyi epäsopivana tutkimuskir-
jastokäyttöön ja työntekijöiden työhuoneet ja 
erityisesti kirjavarasto olivat riittämättömiä. 
Suunnitelmaa moitittiin ahtaaksi ja vaillinai-
seksi kirjaston tarpeisiin: Ymmärsikö Aalto kir-
jaston koko laajuutta ja tieteellisen kirjaston 
vaatimuksia?11 Aalto puolustautui kritiikkiä 
vastaan toteamalla, että hänen suunnitteleman-
sa kirjasto oli tarkoitettu käsikirjastoksi ja har-
vinaisten kirjojen säilytykseen eikä kaikkien 
toimintojen tulisikaan mahtua sinne.12 Suun-
nitteluprosessin edetessä käyty sanailu oli ta-
vanomaista. Arkkitehdin, tilaajan ja käyttäjän 
lisäksi prosessiin vaikuttavia tekijöitä olivat 
myös kirjastolle varattu kuutiomäärä ja kus-
tannukset.

Kirjaston henkilökunnan toivomuksesta 
Aalto muutti kirjastosuunnitelman sisäistä jä-
sentelyä radikaalisti ja uudet piirustukset val-
mistuivat lokakuussa 1954.13 Uudessa suun-
nitelmassa oli lisätilaa kirjastoa varten otettu 
muun muassa lukusalin reuna-alueilta ja kella-
ritiloista. Aallon alkuperäisessä suunnitelmas-
sa viidessä tasossa sijainneet lukusalin hyllyri-
vit vähenivät lopulta kolmeen.14 Kirjasto raken-
nettiin uudistettujen piirustusten mukaisesti ja 
päällisin puolin rakennus valmistui vuoden 
1955 loppuun mennessä.15

Julkisivuiltaan punatiilinen kirjasto sijoit-
tui L-muotoisena kappaleena päärakennuk-



alvar aallon ensimmäisessä suunnitelmassa kirjastoa varten on u-muodossa lukusalia kiertäviä kirja-

hyllyjä viidessä eri tasossa. lopullisessa toteutuksessa lukusalia kavennettiin reunoilta muuhun käyt-

töön ja tasojen määrää vähennettiin kolmeen. aallon tavoittelema ilmava ja luonnonvalon täyttämä tila 

jäi muutosten jälkeen vain haaveeksi. alvar aalto -museon piirustusarkisto 42:1270. 



koska kirjaston muutto pitkittyi, hyödynnettiin kalustamaton kirjasto välillä muuhun käyttöön. nais-

opiskelijat harjoittelevat vuonna 1957 kirjaston lukusalissa ahti karjalaisen johdolla mahtipontista Va-

pautettua kuningatarta. jyväskylän yliopiston museon kuva-arkisto k2876:26.
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sen viereen ja liittyivät siihen sisätilojen väli-
tyksellä. Kirjasto mahdutettiin pienelle tontille. 
Viereisestä Fennicum-rakennuksesta puret-
tiin ainoastaan matala lisäosa kirjaston tieltä.16 
Rakennuksena kirjasto on liki huomaamaton 
päärakennuksen jatke. Kirjaston lähes ikkuna-
ton etujulkisivu antaa rakennuksesta suljetun 
ja jossain määrin raskaan kuvan. Osittain maan 
alle sijoittunut rakennus näyttäytyy sisäpihan 
puolelle kuitenkin luonteeltaan pienipiirteise-
nä. 

Kompromissien myötä Aallon idea kirjaston 
tilavasta ja luonnonvalon täyttämästä lukusa-
lista kärsi ja usean eri tason kautta saavutetta-
vissa ollut ilmavuus menetettiin.17 Myöskään 
kirjaston henkilökunta ei ollut tyytyväinen 
lopputulokseen. Muutoksista huolimatta kir-
jastolaiset kokivat jääneensä yhä kauas pää-
määristään. Tilat todettiin heti niiden valmis-
tuttua liian pieniksi. Tulevaisuus osoitti myös, 
ettei kirjaston tulevaa kasvua ja sen tuomia tar-
peita oltu huomioitu riittävästi. Jyväskylän tie-
teellinen kirjasto ei kuitenkaan ollut suinkaan 
yksin tilaongelman kanssa, vaan samoja ongel-
mia kohtasivat vastaavat kirjastot toimintojen 
kasvaessa: tulevaisuutta oli mahdotonta en-
nustaa.18 

Kirjastontyöntekijät muistelivat myöhem-
min vuonna 1959 pidettyä korkeakoulun uudis-
rakennusten vihkiäistilaisuutta, joiden kunnia-
vieraana oli ollut presidentti Urho Kekkonen. 
Avajaispuheessaan kirjastonhoitaja Raittila to-
tesi kirjaston olevan liian pieni. Jälkeenpäin oli 
käynyt ilmi, että Kekkonen oli luullut Raittilan 

vitsailleen kirjaston koosta.19 Mielikuvat kirjas-
ton toiminnasta ja tilan tarpeesta poikkesivat 
oletetusta vielä useasti myöhemminkin. Ulos-
päin ei kirjastosta näkynyt sitä tilamäärää, min-
kä vapaakappalekokoelma ja varastokirjat vaa-
tivat.20 

luonnonvaloa ja  
rauhoitettu lukutila

Aalto teki uransa aikana kaikkiaan 19 kirjas-
tosuunnitelmaa, joista kymmenen on toteutet-
tu. Lähes aina kirjastosuunnitelmat kuuluivat 
osaksi isompaa keskusta- tai rakennuskoko-
naisuutta. Kirjastosuunnittelulla voidaankin 
sanoa olleen merkittävä asema Aallon tuotan-
nossa. Toistuvina piirteinä Aallon kirjastoark-
kitehtuurissa olivat esimerkiksi muuta tasoa 
alemmas sijoitettu lukusyvennys, epäsuoran 
valon tuominen tilaan ja huomaamaton sisään-
käynti.21 Lisäksi klassisen perinteen tavoin Aal-
lon tavoitteena on tuoda kirjastosuunnitelmis-
saan esille talon sisällön edustaman sivistyk-
sen arvoa arkkitehtuurin kautta.22 

Aalto käytti Jyväskylän kasvatusopilli-
sen korkeakoulun kirjastossa Viipurin kirjas-
tosuunnitelmastaan tuttua tilaratkaisua, jossa 
lukusali sijaitsee perustasoa alempana, luku-
syvennyksessä.23 Korkeakoulun kirjastossa to-
teutettu portaittain U-muotoisesti nouseva hyl-
ly- ja käytäväjärjestelmä, joka toimii tasoerojen 
puitteissa, on kuitenkin ratkaisuna ainoa laa-
tuaan Aallon toteutuneissa kirjastorakennuk-
sissa. Ratkaisu muistuttaa Aallon ensimmäistä 
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kirjastosuunnitelmaa Eduskuntatalon kilpai-
luehdotuksen yhteydessä (1924), jota ei ole to-
teutettu.24 

Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun 
kirjastossa näkyy Aallon syventyminen erityi-
sesti lukemiseen liittyvään problematiikkaan: 
lukupaikkaan, hyllyjen asemointiin ja valais-
tukseen. Aalto halusi luoda suotuisat olosuh-
teet lukemiselle ja rauhoittaa lukutilan ulko-
puolisilta häiriöiltä sijoittamalla sen normaa-
litasoa alemmas. Lukusali on oma suljettu 
tilansa ympäröivältä maailmalta. Tätä vaiku-
telmaa korostavat ikkunattomat seinät.25 Göran 
Schildt on tulkinnut lasketun lattiatason pakot-
tavan kirjastossa kävijän astumaan alas kirjojen 
omaan maailmaan, joka on tavallista maailmaa 
syvemmällä.26 Ikkunoiden puuttuessa myös 
hyllyt on voitu asetella pitkin seiniä. Syvennys 
muodostaa samalla ikään kuin vaikutuksen li-
sätilasta.

Aallon eri kirjastosuunnitelmissa toistama 
syvennys muodosti intiimin lukutilan, mutta 
myös avaran yleistilan. Lukusalin avoimuus 
helpotti orientoitumista tilaan ja kirjastonhoi-
tajan valvontatyötä. Sisääntulotasossa oli lai-
naustoimisto ja luettelohalli. Niiden yhteyteen 
sijoitettiin pieni parvekemainen uloke – erin-
omainen lukusalin valvontapaikka.27

Aallon suunnitelmassa lukusaliin saatiin 
luonnonvaloa kattoikkunoiden kautta. Arkki-
tehti kehitti kirjastosaliin uudenlaisen katto-
lyhtymallin, joka muodostui pitkästä harjatel-
tan muotoisesta ikkunasta. Kattolyhtyä kier-
sivät parven tasolla yläikkunat, joiden kautta 

kirjahyllyihin saatiin lisävaloa.28 Epäsuora 
luonnonvalo toi tilaan tasaisen ja varjottoman 
valon vaaleiden pintojen kautta. Myös sisään-
tulotason lainaustoimistoon ja luettelohalliin 
saatiin luonnonvaloa pyöreiden kattoikkunoi-
den kautta.

erikoissuunniteltuja  
kalusteita ja valaisimia

Muutto vuonna 1955 valmistuneisiin tiloihin 
tapahtui vasta vuosien 1957 ja 1958 aikana ka-
lustuksen rahoittamisen ja muiden viivästysten 
vuoksi.29 Muuttomatka oli lyhyt, mutta kan-
tamista oli runsaasti. Ylimääräisen tienestin ja 
samanaikaisen voimailuharjoittelun houkutte-
lemana apuun saatiin värvättyä paikallisia po-
liiseja, joista osa oli kymmenottelun suomen-
mestareita ja painonnostajia.30 Kirjaston laina-
ustoimisto avattiin uusissa tiloissa marraskuun 
alussa 1958, mutta sisustustyöt jatkuivat yhä 
erityisesti valaistuksen osalta.31

Sisustus ja kalustus suunniteltiin Aallon 
toimiston ja Artek Oy:n välisenä yhteistyönä. 
Vanhasta kirjaston tilasta ei tuotu huoneka-
luja, vaan kaikki hankittiin uutena.32 Aallol-
le rakennus oli aina kokonaistaideteos, joten 
sen sisustus, huonekalut ja valaistus kuului-
vat kiinteänä osana rakennuskokonaisuuteen. 
Korkeakoulun kirjaston sisustusmateriaaleis-
sa suosittiin puuta, joka oli kestävää ja kului 
kauniisti.33 Kalustuksen materiaalina käytet-
tiin luonnonvärisen koivun ja paikoin saarnin 
ohessa linoleumia pöytälevyjen päällä.34
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Korkeakoulun lukusalin erikoissuunnitel-
tuihin pöytiin Aalto sijoitti salkkusyvennykset 
– kenenkään salkut eivät vain mahtuneet nii-
hin.35 Samantapaista salkkusyvennystä Aalto 
oli käyttänyt myös Viipurin kirjastossa.36 Lai-
naustiskin muoto suunniteltiin erityisesti Jy-
väskylän kirjastoa varten. Lukusalin tuoleiksi 
valikoituivat pitkän mietinnän jälkeen Ilmari 
Tapiovaaran Domus-tuolit eli samat kuin har-
joituskoulun opettajanpöydän tuolit.37 Aal-
lon kirjastoissa on runsaasti kalusteita, jotka 
on suunniteltu juuri kyseistä kirjastoa varten, 
vaikkakin toimintaperiaatteiltaan ne usein 
muistuttavat toisiaan.38

Aalto suunnitteli kirjahyllyille oman valai-
sintyypin, joka kiinnitettiin hyllyjen kansile-
vyyn valaisemaan alapuolen kirjarivistöjä. Va-
laisimien rooli on sisustuksen yleisilmeessä 
paitsi valaistuksellinen myös eräänlainen ko-
risteaihe. Vuonna 1940 Aalto oli analysoinut 
Viipurin kirjaston valaistusjärjestelmää sanoin: 
”Kirjan lukemiseen sisältyy sekä kulttuurilli-
sesti että fyysisesti omalaatuista keskittymis-
tä. Arkkitehtuurin tehtävänä on poistaa kaikki 
häiritsevät tekijät.”39

Helinää ja kolinaa – arki kirjastossa

Aallon kirjasto koettiin valoisana ja modernina 
entisiin kirjaston tiloihin verrattaessa. Hartaas-
ti odotetut modernit tilat oli vihdoin saatu kor-
keakoulurakennusten tiiviistä ytimestä. Kaikki 
eivät silti olleet tyytyväisiä. Jo valmistuessaan 
tilat koettiin riittämättömiksi ja Aallon kirjas-

toon suhtauduttiin väliaikaisena ratkaisuna.40 
Väliaikaisuus ei kuitenkaan kuulunut alkupe-
räisiin suunnitelmiin. Merkittävin parannus 
Aallon kirjastossa oli entistä tilavampi lukusali 
opiskelijoiden käyttöön.41 

Modernin rakennuksen uudenlaiset ratkai-
sut kiinnittivät kävijöiden huomion ja varsin-
kin äänimaailma tuntui vieraalta. Kirjaston 
työntekijät muistelivat, että lukusalissa ”heli-
si ja kolisi, koska se oli niin kevyesti rakennet-
tu”. Hiljaiseksi lukutilaksi tarkoitetussa salissa 
tuntui portaiden äänet kantautuvan pitkälle. 
Yläparvenkin äänet kuuluivat hyvin alas asti.42 
Äänekkäiden opiskelijoiden kohdalla käyttäjä-
kontrolli pelasi hyvin ja he saivat osakseen no-
peasti vihaisia katseita: puheliaat ryhmätyöt 
tuli tehdä muualla.43

Kirjasto toimi perinteisesti. Lukusalissa ei 
ollut lainkaan lainakappaleita, vaan ne oli tilat-
tava yläparvelta. Jokainen kirja haettiin henki-
lökunnan toimesta varastosta. Fyysinen työ oli 
konkreettista, sillä kirjahissiä ei ollut käytös-
sä. Kirjaston henkilökunnan työtä vaikeuttivat 
epäkäytännöllisiksi luokitellut portaat, joissa 
ei voinut käyttää kirjavaunuja, vaan kaikki oli 
kuljetettava käsin. Kirjahissejä ei rakennukseen 
tehty, vaikka esimerkiksi sitä ennen rakennet-
tuun harjoituskouluun oli sijoitettu useampi 
ruokahissi. Epäkäytännöllisyydessään Aallon 
kirjasto ei kuitenkaan erottunut muista ajan 
kirjastoista.44 

Portaiden lisäksi henkilökunnalle aiheutti 
vaivaa vähäiset työtilat. Virkistystilat tehtiin 
laatikoiden säilytykseen tarkoitettuun kellariti-
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laan, jossa putket ja vessa lorisivat. Tila nimet-
tiin osuvasti Putkinotkoksi. Kirjaston toiseen 
kerrokseen oli suunniteltu joitain tutkijanhuo-
neita. Myöhemmin niitä otettiin virkailijakäyt-
töön tilapulan yllättäessä. Tutkijoiden paikka 
siirtyi yläparvelle hyllyjen väliin, johon myö-
hemmin siirtyi myös virkailijoita.45 Aallon hy-
vät ideat eivät aina toimineet käytännössä. 
Tasoerot tuottivat haastavuutta liikkumiseen, 
valaistusta oli usein välttämätöntä tehostaa ja 
tilanpuute tuli väistämättä vastaan.

kirjaston rajat tulevat vastaan

Jo valmiiksi liian pieneksi todettu kirjasto alkoi 
ajan kuluessa käydä yhä ahtaammaksi. Tähän 
oli syynä kirjaston käytön lisääntyminen pa-
rempien tilojen myötä, korkeakoulun kasvu 
ja toisaalta myös tutkimuksen ja opiskelun li-
sääntyminen koko maassa. 1960-luvun alku-
puolella suurin osa kävijöistä joutui lukemaan 
lukusaliteokset seisaallaan tai kääntymään 
ovelta takaisin. 1960–70-lukujen vaihteessa uu-
den kirjaston rakentamisen puolesta pidettiin 
mielenosoitus.46 1970-luvun alkuun tultaessa 
kirjastolla oli kaksi suurta erillistä varastoa ja 
päivystyspisteitä yleisöä varten neljässä eri ra-
kennuksessa.47 

Yliopiston kirjaston kasvavaa tilantarvetta 
varten aloitettiin 1960-luvun puolivälissä uu-
den kirjastotalon suunnittelu. Alvar Aallon 
arkkitehtitoimisto sai toimeksiannon raken-
nuksesta jatkona muille suunnittelutöille Semi-
naarinmäen alueella.48 Aallon laajennusehdo-
tus kirjastolle (1969–70) on muodoltaan rohkea 
ja ilmaisultaan ekspressiivinen. Laajenemis-
suunnitelma edustaa Aallon myöhempien sa-
likirjastojen monimuotoisuutta.49

Sopivan sijainnin löytäminen uudelle kirjas-
to- ja hallintorakennuskokonaisuudelle osoit-
tautui haastavaksi ja lopulta projektin pitkit-
tymiseen kyllästyneenä Aalto vetäytyi suun-
nittelutehtävästä. Projektin jatkajaksi otettiin 
arkkitehti Arto Sipinen, joka oli vasta voittanut 
suunnittelukilpailun yliopiston uusien aluei-
den sijoittamisesta.50 Korkeakoulun kirjas-
to toimi Aallon kirjaston tiloissa aina vuoteen 
1974 saakka eli yhteensä 16 vuotta.

Aalto sai kuitenkin suunnitella vielä yhden 
kirjastotilan Seminaarinmäelle: Aallon toimis-
ton suunnittelemaan liikuntatieteellisen tiede-
kunnan laitosrakennukseen (1971) sisältyi ni-
mittäin myös tilat laitoskirjastoa varten. Aalto 
sijoitti alun perin rakennuksen pääportaan yh-
teyteen ja kahvilan lähistölle toiseen kerrok-
seen – keskeiselle paikalle rakennusta.51
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jaakko Holma

moDerni tieteellinen kirjastorakennus

jemmin heijastelevan 60–70-lukujen kompakti- 
ja struktuurikaupunki-ideoita. Olennaista oli 
esimerkiksi katutilan palauttaminen kaupun-
kirakentamiseen, jolloin ihanteena oli tiivis ja 
mittasuhteiltaan pienimuotoinen rakentami-
nen.2

Rakennustöiden etenemisellä oli monesta-
kin syystä jo kiire. Tilanteesta kertoo esimer-
kiksi 18 kirjaston henkilökuntaan kuuluvan 
allekirjoittama avoin kirje, joka on päivätty 
15.11.1971: 

”Henkilökunta on kasvanut 50:een. Virkailijati-
loiksi on muutettu kaikki tutkijatilat, osa kirja-
varastoa ja henkilökunnan eteinen. Viisi kokopäi-
väistä virkailijaa työskentelee päivän-valottomis-
sa kellaritiloissa. Ylikirjastonhoitajan työhuone 
on 7 m², jossa hän tekee työtä, vastaanottaa vie-
raat ja pitää neuvottelut. Yleensäkin koko henki-
lökunnan työolosuhteet ovat alapuolella kaikkien 
minimivaatimusten.”3 

Kirjasto-hallintorakennukselle oli saatavissa 
rahoitus, koska valtion budjetissa yliopistora-
kentamiseen varattuja rahoja oli edelleen käyt-
tämättä. Erityisesti pelättiin, että rakentamisen 
aloittaminen viivästyisi, jos hanketta ei saatai-
si käyntiin pikimmiten.4 Arkkitehdin vaihto ja 
suunnittelun kiirehtiminen sekä rakennuspai-

uuden kirjaston taustaa

Vuonna 1966 Jyväskylän kasvatusopillinen 
korkeakoulu sai Jyväskylän yliopiston statuk-
sen. Taustalla oli laajempi koulutuspoliittinen 
uudistus, jossa yliopistollista koulutusta py-
rittiin antamaan entistä laajemmalle joukol-
le ihmisiä. Avoimet arkkitehtikilpailut olivat 
tärkeä osa uusien ja kasvavien yliopistoaluei-
den suunnittelutyötä. Jyväskylän osalta pidet-
tiin vuonna 1970 yleinen pohjoismainen kaksi-
vaiheinen arkkitehtuurikilpailu, jossa haettiin 
kaavallista yleissuunnitelmaa mutta myös ra-
kennusjärjestelmää uusien rakennushankkei-
den pohjaksi. Jyväskylän yliopistosta järjes-
tetyssä suunnittelukilpailussa oli yksittäisten 
rakennuskohteiden sijaan luoda kehys yliopis-
toalueiden laajentamiselle tulevaisuudessa.1 

Jyväskylän yliopiston laajenemiselle kaa-
vaillun uuden rakennusjärjestelmän ensim-
mäiseksi koekentäksi muodostui uuden kir-
jasto-hallintorakennuksen ja Athenaeum- sekä 
Musica-rakennusten rakentaminen. Myöhem-
min samaa sovellusta on kehitelty eteenpäin 
Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampus-
alueiden suunnittelussa. Neljän Seminaarin-
mäelle 1970-luvulla rakennetun rakennuksen 
keskinäinen sommittelu vanhoihin seminaa-
rinaikaisiin rakennuksiin voidaan nähdä laa-
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kan haasteet tekivät suunnittelusta aikataulul-
lisesti erityisen haastavan. 

1970-luvun arkkitehtuuria

Nuoren, vasta 33-vuotiaan arkkitehti Arto Sipi-
sen palkkaaminen hankkeeseen voitaisiin näin 
jälkikäteen nähdä riskinä, mutta nuoresta iäs-
tä huolimatta Sipisellä oli jo aikaisempaa koke-
musta vaativistakin rakennushankkeista, jois-
ta esimerkkeinä Imatran ja Pieksamäen juuri 
valmistuneet kaupungintalot5. Kontrasti aikai-
semmalle Aallon arkkitehtuurille on ilmeinen. 
Aallon orgaanisesta tilajäsennyksestä siirryt-
tiin niin sanottuun järjestelmäarkkitehtuuriin, 
jossa tilojen keskinäinen sommittelu perustui 
moduuliajatteluun. Myös konstruktivistiseksi 
arkkitehtuuriksi kuvattua suunnittelumetodia 
voidaan pitää yleisemmin aikakautensa nuor-
ten, arkkitehtuuri-ilmaisun uudistamista ha-
luavien arkkitehtien mielenkiinnon kohteena 
1960-luvun alusta alkaen6. 

Erityisesti esikuvana toimi arkkitehti Mies 
van der Rohe, jonka 1940-luvulta alkaen Mas-
sachusetts Institute of Technologylle suunnit-
telemissa rakennuksissa voidaan nähdä joi-
tain yhtäläisyyksiä myös Jyväskylän yliopiston 
nykyisen kirjastorakennuksen kanssa. Tutta-
vallisemmin arkkitehtuuria onkin kutsuttu 
”miesiläisyydeksi”. 7 Järjestelmäarkkitehtuu-
rin perusajatukseen kuuluva tilamoduuli- tai 
järjestelmäajattelu soveltui erityisen hyvin kir-
jastorakentamisen 1960–70- luvun ideaaleihin. 
Tämän voidaan nähdä erityisesti johtuneen 

anglosaksissa maissa tehdystä tieteellisten kir-
jastojen suunnittelua koskeneesta tutkimus- ja 
standardisointityöstä, josta myös haettiin vai-
kutteita Jyväskylän yliopiston uuden kirjasto-
rakennuksen suunnitteluun. 8 

1970-luvun arkkitehtuurille keskeisinä aja-
tuksina voidaan nähdä pyrkimys muuntojous-
tavuuteen, koska ”vain muutos on pysyvää”, ja 
tilojen erottaminen avoimiin- puoliavoimiin- 
puolisuljettuihin ja suljettuihin kokonaisuuk-
siin. Käyttäjän tarpeiden tunnistaminen ja tilo-
jen ryhmittely tarpeiden ja käytön mukaisesti 
liittyvät tähän läheisesti. Yleensä tämä tarkoit-
taa tilojen erottamista toisistaan esimerkiksi 
lasiseinillä ja muuntojoustavuuden hakemis-
ta eri tiloissa muun muassa liuku- tai haitario-
villa. Myös sosiologian mukaantulo arkkiteh-
tuuridiskurssiin toi mukanaan omanlaistan-
sa väriä. Nähtiin, että rakennuksissa asioivien 
kohtaamispaikoilla, kuten kahviloilla ja kes-
kushalleilla, oli laajempi merkitys ihmisten 
vuorovaikutukselle välttämättöminä paikkoi-
na. Myös Jyväskylän yliopiston uudessa kirjas-
torakennuksessa on isompi keskushalli, josta 
toiminnot eriytyvät eri kerroksiin. Tämän kes-
kushallin merkitys rakennuksessa työskentele-
viä kokoavana paikkana on entisestään koros-
tunut rakennuksessa tehtyjen muutosten myö-
tä. 

Ylikirjastonhoitaja Eeva-Maija Tammekann 
oli aktiivisesti mukana suunnittelussa. Hän 
haki kirjaston suunnitteluun sovellettavaksi 
ideoita ja ajatuksia ulkomaisista esimerkeistä, 
konferensseista ja henkilökohtaisista kontak-



ensimmäisen kerroksen alkuperäinen tilajäsennys, jota ovat muuttaneet kahvilan ja lainaustoimis-

ton muutokset 1990-luvun alusta lähtien. kurssikirjat ja lehtien lukupiste ajateltiin tuottavan paljon sa-

tunnaista ihmisvirtaa kirjastoon, joten ne sijoitettiin tarkoituksella ensimmäiseen kerrokseen. aikai-

semmin kerroksessa on ollut myös isot tilat vaatteiden säilytykselle sekä yleisö Wc:t.

toisen kerroksen toimintaan ovat alun perin kuuluneet luettelo- ja bibliografia halli, jonka vieressä 

on sijainnut päälainaustoimisto sekä kahvila. Hiljaisempaa lukuympäristöä haluavat ovat voineet men-

nä yleisten ja humanististen aineiden lukusaliin, joka samalla toimi kirjojen lähivarastona.

kolmannen kerroksen tilat ovat pääasiassa koostuneet henkilökunnan tiloista sekä liikunta-, kas-

vatus- ja yhteiskuntatieteiden lukusaleista. uutuutena kirjastoon tulivat tutkijoille varattu työskentely 

mahdollisuus kirjastolla. näitä varten kolmannessa kerroksessa on 2 hengen työhuoneita. 

kuvat: arkkitehtitoimisto arto sipinen/jYm.
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Valokuva jyväskylän yliopiston rakentamisen neuvottelukunnan arkistosta, jossa on kuvattu alkupe-

räisiä sisustusmateriaaleja ja värejä. lattiamateriaalina ollut ruskehtava neulahuopamatto on myö-

hemmin vaihdettu muovimattoon pölyongelmien takia. sisustusväreistä käytiin suunnitteluvaiheessa 

paljon keskustelua. erityisesti sisustussuunnittelijoina olleilla torsten ja Vuokko laaksolla on ollut iso 

rooli kirjaston kalusteiden ja värimaailman luomisessa. Väritykseltään se edustaa 1970-luvun rohkeaa 

värien käyttöä. kuva: jyväskylän yliopiston museo k1932:1529.
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teista. Tammekann on jälkeenpäin muistellut, 
että häntä ei varsinaisesti pyydetty kirjaston 
suunnitteluun mukaan, vaan hän itse ”tuppau-
tui” erinäisiin kokouksiin hankkeeseen liittyen. 
Uusien piirustusten ja luonnosten kommen-
tointi tapahtui usein työpäivän jälkeen yömyö-
hään.9 Myös hankkeeseen palkatut sisustus-
arkkitehdit, Torsten ja Vuokko Laakso, olivat 
merkittävässä roolissa. He vaikuttivat merkit-
tävästi lopulta neljäksi erilliseksi rakennuksek-
si muodostuneen Seminaarinmäen 1970-luvun 
rakennusvaiheen sisustusten ulkonäköön. 

uuden kirjastorakennuksen 
sommittelua

Rakennuspaikka, vanha Seminaarin aikainen 
puisto, vaikutti omalta osaltaan rakennus-
suunnitelmiin erityisesti kansalaiskeskuste-
lun kautta. Myöhemmin puistosotana tunnet-
tua keskustelua käytiin lehtien palstoilla, joilla 
vedottiin ennen kaikkea rakennuspaikan his-
toriallisen puuston ja miljöön merkitykseen. 
Muun muassa Jyväskylän yliopiston ylioppi-
laskunta vastusti kirjaston sijoittamista puis-
toon10. Kompromissina edellä kuvatuista syistä 
kirjasto ja hallintorakennuksen paikkaa muu-
tettiin kuudella metrillä. Tämä onnistui kun 
kaupunki luopui suunnitelmista jatkaa Minna 
Canthin katua yliopistonkadulle. 11

Arkkitehti Arto Sipiselle tyypillisesti ensim-
mäiset kirjaston luonnokset muistuttavat edel-
lisessä hankkeessa hyväksi havaittuja ratkai-
suja. Kaikki tilaohjelmassa määritellyt hallin-

toon ja kirjastoon liittyvät tilat oli sommiteltu 
yhteen isoon rakennusmassaan, joka pohjal-
taan muistutti Imatran kaupungintalon juu-
ri valmistunutta pohjaratkaisua12. Tässä vai-
heessa suunnittelijalla oli ollut vain muutama 
kuukausi aikaa pohtia kirjaston toteutusta. 
Myöhemmin suunnittelu eriytettiin kahdeksi 
eri rakennukseksi, jonka voi tulkita johtuneen 
halusta säästää vanhan puiston puustoa. Varsi-
nainen rakentaminen kuitenkin toteutettiin sa-
manaikaisesti.

Jo suunnitteluvaiheessa kirjaston kokoel-
mien kasvun ennustaminen oli osoittautunut 
erittäin ongelmalliseksi. Tämän takia viereen 
rakennettu hallintorakennus on huomioitu 
mahdollisesti muuttuvan kirjaston käyttöön 
tulevaisuudessa. Kirjaston kahta maanalaista 
varastokerrosta yhdistää maanalainen yhdys-
käytävä hallintorakennukseen. 1970-luvulla 
vielä kohtuullisen kalliita ja moderneja tiivis-
hyllyjä tilattiin vain alempaan varastokerrok-
seen. Jo alun perin kirjastolla oli myös varas-
totiloja hallintorakennuksen alakerrassa. Ajan 
henkeen teknisten apuvälineiden työtä helpot-
tavaa vaikutusta korostettiin useaan otteeseen. 
Esimerkiksi alempien kerrosten kirjavarastojen 
ja ylempien kerrosten välille suunniteltiin kir-
jahissi ja putkiposti. 

Seminaarinmäen uusien rakennusten mit-
tasuhteet pyrittiin sovittamaan ympäröiviin 
1880-luvun vanhoihin seminaarirakennuksiin. 
Kirjaston osalta tämä tarkoitti sitä että viisiker-
roksisen rakennuksen kaksi alinta varastoker-
rosta tulivat maan alle, jotta rakennuksesta ei 
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tulisi liian massiivinen. Julkisivuissa huomioi-
tiin ympäröivät rakennukset. Ulkokuoren ver-
houkseen käytettiin punatiiltä ja pellityksissä 
oleva sininen sävy on otettu vanhojen raken-
nusten yläosassa olevasta friisistä.13 Sisätilo-
jen osalta rakennukset edustavat 1970-luvun 
rohkeaa värienkäyttöä. Sisäväreissä on käy-
tetty alankomaalaisen taiteilija Piet Mondria-
nin jo 1900-luvun alussa tunnetuksi tekemää 
neo-plastisismina tunnettua väri- ja muoto-op-
pia, joka lyhyesti määrittelee käytettävissä ole-
vat värit: ”On olemassa vain valkoisen ja mus-
tan lisäksi punaisia, sinisiä ja keltaisia perusvä-
rejä. Muita värejä ei ole olemassa”.14 

Ulkokuoren voidaan taas katsoa heijastele-
van niin sanotun konstruktivistisen arkkiteh-
tuurin lähtökohtia, jossa rakenteet tuottavat 
rakennuksen julkisivun jäsennyksen. Selkeä-
nä vastavoimana esimerkiksi Aallon arkkiteh-
tuurille, 1960- ja 70- lukujen kostruktivistiselle 
arkkitehtuurille oli tyypillistä tietynlainen ano-
nyymisyyden ihanne, mikä näkyy Arto Sipi-
sen suunnittelemassa kirjastorakennuksessa15. 
Ajan arkkitehtuurille tyypillisesti rakennuksen 
ulkokuorella ei haluttu varsinaisesti ilmaista 
rakennuksen käyttöön liittyvää hierarkiaa tai 
paikkaa kaupunkikuvassa. Arkkitehdin hen-
kilökohtaisen ilmaisun sijaan haluttiin koros-
taa rakennusten ja rakentamisen sosiaalista ja 
yhteiskunnallista vastuuta, jolloin myös raken-
tamisen kustannustehokkuus nähtiin palvele-
van yleisemmin yhteiskunnan etuja. Viimekä-
dessä rakentamisesta vastannut rakennushalli-
tus valvoi rakentamisen laadun lisäksi tarkasti 

myös eri hankkeiden rakennuskustannuksia. 
Myös Jyväskylän uuden kirjastorakennuksen 
kohdalla puututtiin moniin yksityiskohtiin, 
kuten ikkunapinta-aloihin, rakennusmateriaa-
lien kustannusvaikutuksiin ja tilatehokkuuk-
siin.16 

käyttäjien tarpeet  
huomioivaa suunnittelua

Uuden kirjastorakennuksen suunnittelussa 
hyödynnettiin erityisesti ylikirjastonhoitaja Ee-
va-Maija Tammekannin kirjaston toimintaan 
liittyvää kokemusta. Perinteisesti kirjastoark-
kitehtuurissa on korostettu lainaustiskin roolia 
sisätilojen jäsennykselle tärkeänä kiintopistee-
nä. Kirjaston alkuperäisessä tilajäsennyksessä 
on poikettu tästä. Alakerran hallin yhteydessä 
on alun perin sijainnut lehtienlukusali, naulak-
ko ja Wc-ryhmä. Vain kurssikirjoille oli varattu 
huomaamaton lainaustiski ensimmäiseen ker-
rokseen. 

Erilaisten toimintojen taloon tuomaan ih-
misvirtaan kiinnitettiin erityisesti huomiota. 
Tämän takia eniten päivittäistä käyttöä ja vaa-
tivat tilat sijoitettiin alimpaan kerrokseen. Leh-
tien lukupisteen ajateltiin laajemmin olevan 
kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä17. Pää-
lainaustiski ja kortisto ovat sijainneet toisessa 
kerroksessa, kuten myös kahvio kahden ker-
roksen korkuisessa tilassa, jossa on ikkunat ete-
lään. Arkkitehti Sipinen joutui perustelemaan 
rakennushallitukselle erityisesti tilatehotto-
man keskushallin merkitystä talon toiminnalle, 
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koska se samalla laski rakennuksen hyötyneli-
öitä. Erityisesti perusteena on ollut hallin käyt-
täminen näyttelytarkoituksiin ja tässä tarvitta-
va luonnonvalo.18 

Rauhalliseksi lukusaliympäristöksi erotet-
tuja paikkoja löytyy rakennuksen pohjoisel-
ta sivulta, jotka on eristetty lasiseinillä muista 
tiloista. Tiloja suunniteltaessa pyrittiin eroon 
jaosta lukusaleihin, henkilökunnan tiloihin ja 
kaukovarastoon. Uudistuksena nähtiin niin sa-
notun lähikirjaston kasvattaminen, joka käy-
tännössä tarkoitti sitä, että kirjoja sijoitettiin en-
tistä enemmän lukusaliympäristön yhteyteen. 
Samalla kirjastossa asioiva pystyi paremmin 
omatoimiseen tiedonhakuun. Kirjakortistolla 
onkin ollut keskeinen rooli toisen kerroksen 
lainaustiskin edessä olevalla tasanteella. 

Kirjastoon laadittu sisustussuunnitelma 
on ollut varsin kokonaisvaltainen ja käsittä-
nyt pintamateriaalien lisäksi kaikki sisätilo-
jen kalusteet kirjakärryistä tuhkakuppeihin 19. 
Osittain kalusteet ovat olleet standardituottei-
ta aikansa yleisiltä kalustevalmistajilta, mut-
ta jotkut kalusteet on suunniteltu varta vasten 
rakennuksen toiminnot ja käyttäjät huomioon 
ottaen. Esimerkiksi Eeva-Maija Tammekann on 
muistellut kokeilleensa sisustussuunnittelija 
Torsten Laakson pyynnöstä keikkua erilaisilla 
tuolimalleilla, koska tämä kuulemma oli nuori-
son muodissa. Kromijalkaiset tuolit suunnitel-
tiin varta vasten Jyväskylän kirjastorakennus-
ta varten. Ajatus siirreltävistä kirjakärryistä on 
Tammekannin mukaan tullut hänen lukuisilta 
vierailuiltaan eri kirjastoissa, joissa lukupöy-

dillä saattoi olla nippu kirjoja varaamassa lu-
kusalipaikkaa.20 

Kirjastossa on tehty runsaasti muutoksia 
1990-luvulta lähtien, tietotekniikan kehityttyä 
aineistonhakuvälineenä. Samalla alkuperäis-
ten noin 850 lukusalipaikan määrä on vähenty-
nyt muun muassa lähikirjaston kasvun myötä, 
mutta myös lisääntyneiden tietokonepisteiden 
takia. Alkuperäinen ajatus huonekaluilla tehtä-
vistä sopukoista ja lukunurkkauksista on kui-
tenkin kestänyt aikaa. Muuntojoustavuuden 
ihanteen mukaisesti yleisissä tiloissa on mah-
dollisimman vähän kantavia seiniä. Tila-tilas-
sa ajatteluun tärkeänä osana kuuluneet kalus-
teet ovat myös suurelta osin säilyneet kirjaston 
sisustuksessa. Tilojen muunneltavuuden ra-
joitteeksi muodostui myöhemmin välipohjien 
kantokyky, johon kiinnitettiin liian vähän huo-
miota talon suunnitteluvaiheessa.

Kirjastoon oli erityisesti akustisista syis-
tä valittu neulahuopamatto, jotka 1980- luvun 
aikana vaihdettiin muovimattoihin sisäilmaa 
haittaavien pölyongelmien takia. Lämpiminä 
vuodenaikoina kirjastoa on kiusannut lämpö-
ongelma, jota yritettiin ratkaista esimerkik-
si vuonna 1977 keskushallin kattoikkunoiden 
umpeen maalaamisella. Myöhemmin kattoik-
kunoiden vesivuotojen takia ikkunoiden päälle 
on rakennettu uudenmallinen kate. 1990-luvun 
merkittävimpinä muutoksina ovat olleet kir-
jaston kahvilan muutto nykyiselle paikalleen 
heti pääovien viereen ja isomman lainaustiskin 
tuominen ensimmäiseen kerrokseen. Muutok-
set on kuitenkin tehty varsin hyvin rakennuk-
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seen sopiviksi, eivätkä kaikki satunnaiset kul-
kijat välttämättä edes huomaa niitä myöhem-
miksi lisiksi.21 

lopuksi

Kirjaston valmistuessa vuonna 1974 sitä esi-
teltiin lukusalitiloissa laskettuna pohjoismai-
den isoimpana tieteellisenä kirjastona. Täl-
löin muistettiin myös kehua, että omana val-
mistumishetkenään se oli eräs pohjoismaiden 
edustavimmista tieteellisistä kirjastoista.22 Ee-
va-Maija Tammekann on muistellut, että kir-
jastoon muuttaminen vanhoista tiloista kesti 

45 päivää23. Osa kalusteista myöhästyi aiotus-
ta muuttoajankohdasta, joten kirjaston avajais-
juhlia päästiin juhlistamaan vasta 28.11.1974. 
Professori Mauno Jokipii on osuvasti kuvannut 
Jyväskylän yliopiston nykyisen kirjaston luon-
netta ”tieteelliseksi kansankirjastoksi”.24 Uu-
det innovaatiot, joita kirjaston kohdalla tehtiin, 
ovat nykyisin muuttuneet arkisiksi tapahtu-
miksi kirjaston kävijöille, joten tästä näkökul-
masta muutosta vanhaan ei voi enää ymmär-
tää. Kirjaston sijainti keskeisellä paikalla kau-
pungissa tekee siitä portin Seminaarinmäen 
kampukselle ja sosiaalisen elämän keskuksen 
yliopistolla työskenteleville. 
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Humanistit ja  
tieteen kirjasto

Akateemisen yhteisön keskiössä toimii kirjasto; se on työpaikka, 

olohuone ja oppimiskeskus tutkijalle, opettajalle ja opiskelijalle. 

Kustaa Vilkuna tarkastelee artikkelissaan kirjaston asemaa tieteen-

tekemisen ja erityisesti humanismin ytimessä. Hän kuvaa tutkijan 

ja kirjaston suhteen ainutlaatuisuutta ja nimeää kirjaston portiksi 

akateemiseen maailmaan. Kirjaston tietoasiantuntijoiden ammatti-

taito ja palvelualttius ovat arvostettuja ja tutkimustyötä ratkaisevas-

ti tukevia tekijöitä.
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Humanistisen tiedekunnan päätehtä-
väksi määriteltiin tieteen edistäminen. 
Tiedettä oli edistettävä keskittymällä 

kolmeen perustehtävään, ihmisen kulttuuri-
pääoman hallintaan, sivistysperinnön vaalimi-
seen ja ihmisen kehitykseen vaikuttamiseen.1 
Jokainen tehtävä sitoutuu kiinteästi kirjastoon. 
Kirjoitta ei ole humanismia, eikä humanistista 
tiedettä ja julkaisuja luoda ilman kirjastoja. 

Tieteellisen tiedon perusta, dialogisuus, 
edellyttää laaja-alaista perehtymistä kirjalli-
suuteen. Tiedon luomisessa, siirtämisessä, vä-
littämisessä ja uusiintamisessa kirjastoilla on 
ensiarvoinen tehtävänsä. Tieteellisen kirjaston 
merkitys ymmärrettiin alusta lähtien yliopis-
tolle välttämättömäksi edellytykseksi.2 Kirjas-
to-olojen kehittäminen on ollut sadan vuoden 
ajan jatkuva keskustelun aihe. Näin on ollut 
siksi, että tiedeyliopisto vaatii ollakseen laa-
ja-alaista ja koko ajan täydentyvää kirjastoa 
työntekijöineen, riittäviä lukusali- ja työsken-
telytiloja opiskelijoille, opettajille ja tukijoil-
le sekä kirjaston kontrolloimaa tieteellistä jul-
kaisutoimintaa.3 Toisaalta kirjasto on opiske-
levalle ja tiedettä tekevälle humanistille usein 
itsestäänselvyys. Se on instituutio, jonka mer-
kityksen näkee usein paremmin se, joka tekee 
tutkimusta yliopiston ulkopuolella.

Se, mistä selviää tieteen kirjaston syvälli-
sempi merkitys humanistisen alan tutkijalle, 
löytyy tieteen tuotoksista, julkaisuista. Tut-
kimusten – eritenkin monografiamuotoisten 
– esipuheet kuvaavat tutkijan suhdetta kirjoi-
hin ja kirjastoon. Siksipä ne myös osoittavat 

tieteenalan sitoutumista humanistiseen perin-
töön. Ne kannattelevat vuosisataista traditio-
ta, jossa kiitetään paitsi tutkimuksen rahoittajia 
myös tutkimusta asiantuntemuksellaan edis-
täneitä, ohjaajia, neuvojia ja neuvontainstituu-
tioita. Niissä kudotaan verkostoja sekä ylläpi-
detään ja luodaan sosiaalista taikka henkistä 
pääomaa. Tämän lisäksi niissä viljellään vilpit-
tömiä kiitoksia konkreettisesta työstä kollektii-
visemmin. 

kirjasto opiskelijan 
tYöpaikkana ja akateemisena 
sosiaalistajana

Kirjasto – pääkirjasto sekä tiedekunta- ja laitos-
kirjastot – on ollut opiskelijan työpaikka. Pää-
kirjasto on tietysti kaikki kaikessa, mutta laitos-
kirjastoilla on ollut merkityksensä, erityisesti 
musiikin kirjastolla ja kielten lukusalilla, joista 
jälkimmäiseen sijoitettiin liki 50 työpistettä ja 
joista kotilainojakin annettiin runsaasti, esimer-
kiksi vuonna 1974 3400 ja 1984 3000.4 Laitoskir-
jastoja varten perustettu laitoskirjastokeskus 
vielä toimi, mutta 1983 laadittu laitoskirjasto-
jen ohjesääntö, jonka mukaan kaikki yliopiston 
kirjastot olivat yhteistä omaisuutta ja kaikkien 
lainattavissa olevaa kirjavarantoa, ei moniaalla 
toteutunut – laitosten resurssit eivät viimeksi 
mainitun periaatteen toteuttamiseen riittäneet.5 
Tässä kärsijöinä olivat opiskelijat.

Kirjaston merkitystä osoittaa erinomaisesti 
se, miten kirjastoon suhtauduttiin opiskelija-



Kustaa H.J. Vilkuna76

radikalismin kiihkeinä vuosina. Vuoden 1968 
helmikuussa ylioppilaat osoittivat mieltään 
kirjastossa kurssikirjojen puutteen tähden.6 
Näihin aikoihin kirjastosta lainattiin kotiin 
vuotuisesti liki 70 000 teosta, lukusalikäyntejä 
kirjastoihin (pääkirjasto, kurssikirjasto, kielten 
ja kasvatustieteiden lukusalit) kertyi 40 000–
50 000. Sitten filosofisen tiedekunnan perusta-
misen lainausmäärät olivat 2–3-kertaistuneet  ja 
lukusalikäynnit 3–4-kertaistuneet. Kurssikir-
jojen lainaustoiminta jatkoi kasvuaan. Vuon-
na 1975 kurssikirjojen lainamäärä oli 66 000 ja 
1984 jo 123 000.7 Kävijämäärän kehitys osoittaa 
jotain, joskin varauksin; suuri osa lainaajista 
ja kävijöistä on edustanut humanististen alo-
jen opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita. Vuonna 
1957 lukusalikäyntejä oli 5 000, kun 2000-luvul-
la on ylitetty 2 miljoonan raja, näistä valtaosa 
lukeutui opiskelijoihin ja henkilökuntaan.8

Kymmenisen vuotta myöhemmin, kevääl-
lä 1977, joukko nuorleninistejä valtasi yliopis-
ton päärakennuksen juhlasalin. Kilpaileva 
kansandemokraattinen opiskelijajärjestö ana-
lysoi tapahtumia, jolloin yksi, humanistisen 
alan opiskelija, esitti näkemyksensä: ”Kirjaston 
miehittäminen olisi P1:tä [yliopiston juhlasali] 
parempi. Se osoittaisi, että opiskelijat haluavat 
opiskella, pysyä työpaikoillaan!”9 Puheenvuo-
ron esittäjä olikin siinä mielessä oikeassa, että 
opiskelijat olivat valloittaneet kirjaston sitten 
vuoden 1974, kun uusi kirjastorakennus otet-
tiin käyttöön. Opiskelijoille kirjastossa oli yli 
700 paikkaa.10 1970-luvun lopulla ylioppilaat 
ärsyyntyivät, kun yliopiston kirjaston aukiolo-

aikoja kavennettiin. Lakkoon ei menty, mutta 
kavennuksia vastustavaan adressiin kerättiin 
nimiä.11 Kun 1986 virkamiehet lakkoilivat ja 
Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys 
osallistui lakkoon, jouduttiin vääntämään kät-
tä siitä, voitiinko kirjastoa pitää auki. Niin mer-
kittävästä ja elintärkeästä toiminnosta oli kyse, 
että ovet pysyivät auki.12

1970-luvulle saakka – ja oikeastaan seuraa-
vinakin vuosikymmeninä – humanististen alo-
jen opetuksessa nojauduttiin perinteisiin, ku-
ten kirjatentteihin ja yksin kirjoittamiseen.13 
Tämä tietysti korosti kirjaston asemaa, sem-
minkin kun opiskelua punnittiin taloudellisin 
perustein; vuonna 1975 julkaistussa tutkimus-
raportissa osoitettiin yllättäen, että halvim-
maksi opiskelu kävi kotona ja kirjastossa.14 Kir-
jaston opiskelijoille järjestämä koulutus tuki 
itsenäistä opiskelua ja oli siten päättäjien mie-
leen. 

1960-luvun alussa filosofisen tiedekunnan 
perustamisen jälkeen kirjasto esiteltiin uusil-
le opiskelijoille. Esittelyihin kuuluivat luennot 
kirjaston ja kirjallisuuden käytöstä. Vuosikym-
menen lopulla tällaisia lyhyitä tilaisuuksia jär-
jestettiin kymmenille ryhmille.15 1970-luvulla 
koulutus sisällöllisesti laajeni ja syveni. Muu-
taman tunnin luennon sijasta alettiin järjestää 
luentosarjoja harjoituksineen kirjaston kokoel-
mista ja käytöstä sekä kattavammin sisällyttää 
koulutukseen tietokantoihin, informaatiotek-
niikoihin ja muita tiedonhankintaan liittyviä 
työpajoja. 1980-luvulta lähtien koulutuksen 
merkitys korostui sähköisten aineistojen myö-
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tä. Koulutustuntien ja -ryhmien määrä nousi 
satoihin.16

Kirjastossa on oltava kahvio. Tämä seik-
ka otettiin huomioon, kun kirjastoa suunni-
teltiin.17 Kirjaston kahvio on päärakennuksen 
kahvion perillinen sikäli, että siellä kampus 
sykkii ja henkilökunta ja opiskelijat kohtaavat. 
Tosin kehitys on kulkenut siihen suuntaan, että 
kirjaston kahvio on muuttunut enemmän opis-
kelijoiden kuppilaksi, sosiaaliseksi kohtaamis-
paikaksi. Sillä on akateemiseen yhteisöön sosi-
aalistava roolinsa, siellä pidetään epävirallisia 
ja virallisia tuutorointitilaisuuksia, sinne sovi-
taan tapaamiset, siellä puidaan opetuksen ti-
laa ja keskustellaan opiskelijoiden tuotoksista 
kuppilaseminaareissa. Tavallaan on niin, että 
kirjasto kokonaisuudessaan on humanististen 
aineiden opiskelijoille porttina akateemiseen 
maailmaan; se edustaa samanaikaisesti akatee-
mista vapautta, autonomisuutta ja kurinalais-
tavaa järjestystä.

Kirjastolla on vielä yksi merkityksellinen 
opetuksellinen puolensa. Lehtorit, joita juuri 
humanistisessa tiedekunnassa on ollut, ovat ko-
rostaneet sitä, että opetuksen edistäminen edel-
lyttää työskentelyä kirjastossa. Kirjasto on pait-
si tutkimus- myös opetusaineistojen keskus.18

tutkimuksen tekeminen 
kirjastossa

Tieteellistä kirjastoa alettiin käyttää 1930-lu-
vulla, kun korkeakoulu perustettiin.19 Tämä 

tietysti näkyi tutkimuksessa, joka hiljalleen 
alkoi versoa myös humanististen alojen suun-
taan. Kasvatusopillinen korkeakoulu ennen fi-
losofisen ja sittemmin humanistisen tiedekun-
nan tiettyjen oppituolien perustamista 1950- 
ja 1960-luvulla ei ollut mikään humanististen 
tieteiden tutkimuksen keskus. Humanistisen 
alan tutkimusta toki tehtiin. Milloin alan tuo-
toksia julkaistiin, mainittiin myös tutkimuksen 
tekemisen institutionaalisista edellytyksistä. 
Kasvatuksen historian tutkijat joutuivat kolua-
maan eurooppalaisia kirjastoja ja arkistoja; he 
totesivat täkäläisen osaamistason ja sen, että 
tieteellisen kirjaston ydin, Fennica-kokoelma, 
oli merkittävä.20

Tieteenalan tutkimuksen tekemisen tavas-
ta ja suhteellisesta humanismista kertovat jul-
kaistujen monografioiden ja antologioiden 
esipuheiden kirjaston käyttöön liittyvät mai-
ninnat ja kiitokset. Mainintojen määrissä his-
toria on ylivertainen, kirjallisuudessa kirjastoa 
kiitetään usein. Näillä tieteenaloilla ei selviä 
ilman kirjaston kokoelmia ja palveluja. Tämä 
on ymmärrettävää paitsi siksi, että kirjat ovat 
itsessään tutkimuskohteita, myös siksi, että 
tieteenalojen luonteeseen, erityisesti historian-
tutkimukseen, kuuluvat kirjastoissa ja arkis-
toissa käymiset, suoranainen kirjasto- ja arkis-
tonomadismi.21

Toisin kuin historia ja kirjallisuus kieli- ja 
viestintätieteet näyttävät selviävän ilman kir-
jastoja.22 Sen sijaan taidehistoriassa, etnologias-
sa ja musiikkitieteissä on muutamia kirjastosta 
kertovia mainintoja. Musiikkihistorian tutki-
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muksessa kuvataan useissa kirjastoissa käymi-
siä,23 musiikkitieteissä yleensä taas korostuu 
laitoskirjaston merkitys. 

Laitoskirjastot olivat kaikista hyvää tarkoit-
tavista päätöksistä huolimatta ensisijaisesti lai-
toksensa tutkijoiden käsikirjastoja, joiden mer-
kitystä harvempi ymmärsi paitsi silloin, kun 
toisella saman alan yksiköllä oli kattavampi 
kokonaisuus. Niinpä vain muutamalla alalla 
laitoskirjastojen merkitys korostui, ja tällöin-
kin asian huomanneet olivat niitä, jotka teki-
vät tutkimustyötään sivutoimisesti.24 Kirjalli-
suuden professori vaati A-rakennusta suunni-
teltaessa, että sinne sijoittuviin kirjallisuuden 
laitoksen tiloihin oli saatava suuri kirjasto.25 
Tällainen suuri käsikirjasto kuului tukevasti 
1960- ja 1970-luvun tiedekäsitykseen; kunnol-
linen laitoskirjasto oli itsenäisen tutkimus- ja 
opetuslaitoksen tunnusmerkki. Oppituoli, jos-
sa harjoitettiin korkeampaa tiedettä ja tehtiin 
opinnäytteitä, edellytti samanaikaisesti yli-
opistonkirjaston kartuttamista sekä oppituolin 
oman kirjaston luomista ja ylläpitämistä.26

Yhtenä syynä laitoskirjastojen rapistumi-
seen oli se, että assistenttiohjesäännön uudis-
taminen poisti kirjastonhoidon tehtävät assis-
tenttikunnalta,27 joka tosin monin paikoin oli 
tehtäväänsä suhtautunut melkoisen leväpe-
räisesti.28 Mikäli laitoskirjaston hoitoa ei vast-
edes annettu osaaviin käsiin, kirjasto jäi oman 
onnensa nojaan. Mikäli kokoelmasta vastedes 
huolehti amanuenssi, hänet ja kirjasto otettiin 
huomioon monografioiden esipuheessa, kuten 
musiikin laitoksen väitöskirjoissa, joissa koros-

tettiin amanuenssin roolia tietokantoihin pe-
rehdyttäneenä ja henkilökohtaisesti lähteiden 
etsimisessä auttaneena henkilönä.29

Tieteellisen kirjaston ylläpito on edellyttä-
nyt erityisasiantuntijoita.30 Toisinaan mono-
grafiamuotoisten tutkimusten ja väitöskirjo-
jen esipuheissa kiitettiin tiettyjä erityisalojen 
asiantuntijoita, kuten kokoelmien tuntijoita,31 
mutta useammin kiitokset esitettiin yhteisesti 
kirjastolle ja sen henkilökunnalle. Tämä ei tee 
vääryyttä kirjastolle ja sen henkilökunnalle, ne 
muodostavat tutkijalle paitsi laitoksen myös 
ja ennen kaikkea välttämättömän instituution. 
Mikäli on vieraillut monissa eri kirjastoissa, 
on kyennyt vertailuun: eräs väitöskirjan tekijä 
huomauttaa, että jokainen tutkija tuntee kor-
keatasoisen kirjastohenkilökunnan arvon.32

Esipuheiden kiitoksista ja maininnoista suu-
ri osa koskee tiedonhankintaa. Yksi monessa 
paikassa lähdeaineistoja koonnut tutkija väi-
töskirjansa esipuheessa toteaa kohdanneen-
sa tutkimusta tehdessään pienehkön armeijan 
kirjasto-, museo- ja arkistoalan asiantuntijoita, 
jotka opastivat hänet läpi kokoelmien.33 Kiitos-
ten perusteella tutkijat ovat työllistäneet kirjas-
ton tiedonhankkijoita uskomattomilla palve-
lupyynnöillään;34 ja mainintojen mukaan kir-
jaston henkilökunnan asiantuntemus on ollut 
merkittävässä roolissa, kun aineistoa on koot-
tu.35 Silti tai juuri siksi tiedonhankintakoulutus 
tutkijoille on aloitettu vasta 2000-luvulla.

Tiedonhankinta on ollut osa tiedeohjaamis-
järjestelmää, jossa 1980-luvulla ns. tutkimus-
toiminnan tukitoimintojen, tukipalveluiden eli 
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jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmiin sisäl-
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koelman aineistoa voi tilata arkistosta kirjaston 
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palveluita tuottavien yksiköiden, kuten kirjas-
ton, merkitys korostui. Tähän liittyi myös hu-
manisteille tärkeän yliopiston kirjaston kult-
tuurin tietopalvelun perustaminen 1983. Sen 
tehtävänä oli kulttuurintutkimuksesta tiedot-
taminen ja informaatiopalvelu. Näihin aikoihin 
kirjasto teki muutoinkin vuosittain noin 2 000 
tiedonhakua.36 Tiedonhankintaan välittömästi 
liittyy usein kiitetty kaukopalvelu- tms. kirjas-
tojen välinen toiminta.37 Kaukolainaus onkin 
kohtuullinen mittari osoittamaan sitä, mikä on 
kirjaston merkitys tutkijalle, erityisesti huma-
nistista alaa edustavalle. Merkitys on kohon-
nut koko ajan. Kaukolainoja kirjastoon järjes-
tettiin esimerkiksi vuosina 1961 600, 1970 2400, 
1975 3000 ja 1984 6000. Tässä ulkomaisista kir-
jastoista hankittujen teosten osuus kasvoi joka 
kymmenennestä joka kolmanteen. Samaan ai-
kaan lukusalilainat kasvoivat merkittävästi; tä-
mäkin kuvastaa hyvin tutkimuksen edistämis-
tä ja erityisesti Fennica-kokoelman merkitystä 
tutkimustyölle – mistä seikasta väitöskirjassa 
myös kiitettiin. Vuonna 1962 kirjattiin 8000, 
1970 14 000, 1975 24 000 ja 1984 28 000 lukusa-
lilainaa.38

Kirjaston tutkijanhuoneet mainitaan tuon 
tuosta. Kuvausten perusteella voisi olettaa, että 
tutkijahuoneiden käyttäjät eivät ole muodosta-
neet omaleimaista ryhmäänsä saati työyhtei-
söä – eivät edes silloin, kun ovat työskennelleet 
samassa huoneessa. Tällaisen sosiaalisen piirin 
rakentuminen onkin vaatinut pitkää työrupea-
maa samassa huoneessa samojen työtoverei-
den kanssa.39 Tämä on tietysti ymmärrettävää 

siksi, että useimmiten kirjastossa sijaitseva 
työhuone on ollut välietappina siirtymiseen 
laitoksen työhuoneeseen;40 tai sitten niissä on 
työskennelty tilaustöiden parissa. Tutkijahuo-
neiden väen vaihtuvuus oli alusta pitäen suur-
ta. Niinpä esimerkiksi 1982 tutkijahuoneissa 
oli 92 käyttäjää ja kahta vuotta myöhemmin 71 
käyttäjää.41

Monografioiden esipuheet viittaavat siihen, 
että tutkimus- ja opetushenkilökunnalla ja kir-
jaston henkilökunnalla on vähemmän henkilö-
kohtaisia tieteeseen liittyviä kontakteja; sikäli 
kun niitä on, ne ovat syntyneet opiskeltaessa, 
laitosyksiköissä yhteisissä tutkijaseminaareis-
sa, opetusyhteistyössä tai työryhmissä.42 Toi-
saalta kiitokset antavat jokseenkin myönteisen 
kuvan kirjaston henkilökunnan osaamistasos-
ta ja uutteruudesta. He ovat avuliaita, alttiit-
ta, jopa suuremmoisen palvelualttiita, tärkeäs-
ti auttavia, ammattitaitoisia, asiansa osaavia, 
vaikeat ja mahdottomilta tuntuvat pyynnöt 
täyttämään kykeneviä, kärsivällisiä, joustavia, 
tehokkaita, ripeitä, ymmärtäväisiä, jaksavia, 
vaivat ja rasitukset kestäviä, vaivojaan säästä-
mättömiä, ystävällisiä ja hyviä.43 

kirjasto ja Humanistisen alan 
tutkimuksen julkaiseminen

Yliopiston perustehtäväksi todettiin jo 1970-lu-
vulla tieteellisen tutkimuksen harjoittaminen ja 
jatkuva kehittäminen kansainvälistä kehitystä 
vastaavalla tavalla. Tieteellisen ajattelun tuo-
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tokset katsottiin yliopiston opettajien ja tutki-
joiden keskeisimpiin virkatöihin kuuluviksi. 
Tuotoksilla yliopisto uskoi rikastuttavansa lä-
hintä ympäristöään, maakuntaa, kansakuntaa 
ja lopulta myös maailmanyhteisöä. Tässä teh-
tävässä kirjasto julkaisutoimintaan erikostuvi-
ne henkilöineen ja yksikköineen oli tärkeässä 
roolissa.44

Tutkijoiden ja opettajien tuotoksia on jul-
kaistu nk. kaupallisilla kustantajilla, tieteellis-
ten seurojen sarjoissa, aikakauskirjoissa sekä 
yliopiston sarjoissa ja laitosten sarjoissa, jotka 
ovat hiljalleen hiipuneet ja lakanneet menetet-
tyään merkityksensä tieteen autonomian osoit-
tajina ja tuloksien tuottajina. 

Ratkaiseva askel otettiin vuonna 1967, jol-
loin täkäläinen tieteellinen julkaisutoiminta 
järjestettiin uudelleen. Tieteellinen julkaisu-
toiminta ja sen kustannukset olivat kasvaneet 
korkeakouluaikana uusien oppituolien myö-
tä. Tuolloin humanistinen ala tarvitsi uusia tie-
dekunnan julkaisusarjoja hyväksi havaitun ja 
suositun Studia historica Jyväskyläensian rinnalle 
ja perustettiin kielitieteille Studia philologica Jy-
väskyläensia ja taideaineille Jyväskylä Studies in 
the Arts.

Merkityksellistä vuoden 1967 julkaisutoi-
minnan ohjesäännössä oli vastuullisen orga-
nisaation rakentaminen kullekin sarjalle. Tie-
dekunnilla oli omat toimikuntansa ja sarjoilla 
päätoimittajansa. Näitä johti (yli)kirjastonhoi-
taja, näin oli hyvä, muutoin kädettömät pro-
fessorit olisivat saaneet liiaksi valtaa. Toimi-
kunnat vastasivat, hoitivat ja edistivät alansa 

julkaisutoimintaa, päättivät, mitkä julkaisut 
ylittivät julkaisusarjan kynnyksen, ja hankki-
vat tätä silmällä pitäen tarvittaessa asiantun-
tijalausuntoja käsikirjoituksen tieteellisestä ta-
sosta, sekä valvoivat julkaisun painamista ja 
jakelua.45

Tämä nosti julkaisusarjojen tieteellistä ar-
vostusta huomattavasti, vielä enemmän sitä 
kohottivat tosiasiat, että julkaisusarjoihin tar-
jottiin toisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
palveluksessa olevien käsikirjoituksia ja että 
julkaisusarjoihin kirjoittivat myös professori-
tason tutkijat.46 Niinpä esimerkiksi ohjesään-
nön vahvistamisen aikoihin vuonna 1967 kah-
della monografialla Jyväskylä Studies in the 
Arts –sarjan aloittanut kirjallisuudentutkija, 
joka tuolloin historian ja yhteiskuntaopin leh-
torin virassa meritoitui kirjallisuuden apulais-
professuuriin, kiitti esipuheissaan yliopistoa ja 
yliopistoyhdistystä siitä, että ne olivat ottaneet 
hänen tutkimuksensa julkaistavakseen yliopis-
ton julkaisusarjaan.47 Vastedes julkaiseminen 
ja julkaisemiseen vaikuttaneet henkilöt ja or-
ganisaatiot olivat kiitetyin kohde: ne useimmi-
ten muistetaan mainita, koska ne ovat panos-
taneet taloudellisesti monografian julkaisemi-
seen – toisaalta kiitokset näyttävät siltä, että 
useinkaan ei tiedetä, ketkä oikeasti ovat asiassa 
toimineet ja miten asiat ovat edenneet. Sarjojen 
käynnistämisestä ei kestänyt kaukaakaan, kun 
kateelliset alkoivat äännellä julkaisusarjatto-
missa yliopistoissa tai niissä yliopistoissa, jois-
sa historiallis-kielitieteellisellä taikka huma-
nistisella tiedekunnalla ei ollut julkaisusarjaa. 
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Näissä yliopistoissa ja tiedekunnissa Jyväsky-
län humanistien julkaisusarjojen tieteellistä ta-
soa vähäteltiin ja samalla vaadittiin, että niiden 
tutkijat saisivat yksinoikeuden julkaista tutki-
muksiaan korkeimmalle arvostetuissa suoma-
laisten tieteellisten seurojen sarjoissa.

Tiedekunnan julkaisusarjat, Studia historica 
Jyväskyläensia, Jyväskylä Studies in the Arts, 
Studia philologica Jyväskyläensia, Jyväskylä 
Studies in Communication ja Jyväskylä Studies in 
Languages kävivät läpi monia uudistuksia, jotka 
koskivat päätösvaltaa, toimitus- ja julkaisuvas-
tuita sekä kirjojen ja sarjojen ulkoasuja (uni-
formiteetti ja erottautuminen), ja karttuivat 
kymmeniä ja satoja niteitä sekä parhaimmil-
laan useita hyllymetrejä käsittäviksi kokonai-
suuksiksi. Merkittävin uudistus toteutettiin 
2001–2002, jolloin kirjastossa valmisteltu jul-
kaisutoiminnan mietintö hyväksyttiin ja to-
teutettiin niin, että sarjat yhdistettiin yhdeksi 
tiedekunnan monitieteiseksi julkaisusarjak-
si Jyväskylä Studies in Humanities. Sarja on lei-
mallisemmin väitöskirjojen julkaisusarja kuin 
sitä edeltäneet julkaisusarjat. Siinäkin on jo jul-

kaistu satoja niteitä. Vuonna 1997 perustettiin 
kirjastoon julkaisuyksikkö ja samana vuonna 
merkityksellinen pro gradujen elektroninen 
kokoelma, joka tavallaan enteili yliopistosar-
jojen väitöskirjojen ja monografioiden elekt-
ronista rinnakkaisjulkaisemista ja open access 
-menettelyä. Muutama Jyväskylä Studies in 
Humanties -sarjan väitöskirjoista on julkaistu 
vain verkkomuodossaan.

Viimeisinä vuosikymmeninä tiedekunnan 
varttuneemmat tutkijat ovat suuntautuneet yli-
opiston ulkopuolisiin kustantajiin ja perintei-
nen tiedekunnan sarjajulkaiseminen on väitös-
kirjaistunut. Samalla julkaisumäärät, jotka ovat 
olleet tuloksellisuusindikaattoreita, ovat ensin 
vuodesta 1990 vuoteen 1995 kaksinkertaistu-
neet ja sittemmin 2000-luvulla moninkertaistu-
neet.48 Tämä on helpottanut voimavarojen hal-
lintaa. On niinkin, että kirjaston toteuttama jul-
kaisutoiminta on muuttunut monipuolisempia 
taitoja vaativaksi toimittamiseksi, kuvittamis- 
ja taittotietoja edellyttäväksi jäsentyneeksi toi-
minnaksi. Tämä on väitöskirjojen esipuheiden 
perusteella havaittu.49
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Kirjaston kokoelmien kartuttaminen tapahtui 1900-luvun alussa pitkälle yksityisen hyväntekeväisyyden turvin. Kirjasto 

vastaanotti vielä 1990-luvulla kirjallisuutta merkittävien tieteenharjoittajien kokoelmista. 2000-luvulla tällaista toimintaa 

ei ole enää ollut tarpeellista harjoittaa. Kirjastoon on sijoitettu psykologian professori Niilo Mäen, akateemikko Heikki Wa-

riksen ja urheilun monitoimimiehen Lauri ”Tahko” Pihkalan perikuntien lahjoituskokoelmat.

Niilo Mäen kokoelma tuli kirjastoon vuonna 1977. Lahjoitus sisältää noin 1300 nidettä, joista valtaosa on professorin 

ulkomailta hankkimaa alan kirjallisuutta.

Perikunta lahjoitti Lauri Pihkalan kokoelman yliopistolle vuonna 1979. Se sisältää kotimaista ja ulkomaista urheilukir-

jallisuutta 1800-luvun lopulta 1970-luvulle. 

Heikki Wariksen kokoelma lahjoitettiin kirjastolle vuonna 1997. Se sisältää noin 1000 nidettä, jotka käsittelevät pää-

osin 1940–1960-luvulla julkaistua tutkimusta sosiaalipolitiikasta, sosiaaliturvasta ja sosiologiasta. Kokoelma on sijoitettu 

Mattilanniemen kirjastoon.



tapani kuusalo

kirjastojen  
merkitYs  
matematiikalle

Matematiikan alalla kirjastotoiminnan juuret yltävät Alexandriassa 

kolmannella vuosisadalla eaa. sijainneeseen ensimmäiseen univer-

saalikirjastoon, jonne antiikin johtavien matemaatikkojen kirjoitukset 

koottiin. Tapani Kuusalo kuvaa artikkelissaan antiikin kirjallisuuden 

leviämistä edelleen tutkijoille eri puolille maailmaa sekä matema-

tiikan tieteellisen julkaisukäytännön käynnistymistä jo 1600-luvun 

puolivälissä. 1970-luvulla Jyväskylän Kasvatusopillisen Korkea-

koulun ensimmäisen matematiikan professorin haave toteutui ja 

Jyväskylässä toimi yksi maan parhaita matemaattisia kirjastoja. 
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sana matematiikka tuo useimmille mie-
leen kaiketi tietokoneet, ei niinkään kir-
jastoja, kutsuttiinhan tietokoneita alun-

perin juuri ‘matematiikkakoneiksi’. Kui ten-
kin kirjastot ovat matema tiikan tutkimukselle 
yhä edelleenkin tietokoneita tärkeämpiä apu-
välineitä. Ne muodostavat matematiikan kol-
lektiivisen muistin toimien samalla myös ma-
temaatikkojen ajantasaisena yhteysvälineenä.

Aleksandriaan kolmannella vuosisadal-
la ennen ajanlaskumme alkua peruste tussa 
Mouseionissa eli ‘Muusien temp pelissä’ sijait-
si myös Aleksandrian suuri kir jasto, ensim-
mäinen universaalikirjasto, jonka tavoitteena 
oli kaiken inhimillisen tie don kattaminen. Tätä 
tarkoitusta varten Aleksandrian kirjastolla oli 
varsin laaja ‘vapaa kappale oikeus’: Oli määrät-
ty, että kaikista Aleksandriaan tulevista papy-
rus kääröistä piti tehdä kopiot kirjastoa var-
ten. Mutta kirjaston lisäksi Mou seion oli myös 
tutkimus laitos, ehkäpä hieman samankaltai-
nen kuin Collège de France tämän päivän Pa-
riisissa. Niinpä monet antiikin johtavat mate-
maatikot, kuten esimerkiksi Eukleides, Era-
tosthenes, Diofantos ja Claudius Ptolemaios 
työskentelivät aikoinaan Aleksandriassa, mut-
ta laaja mittaisen kopiointitoiminnan ansiosta 
myös muualla toi mineiden matemaa tikkojen, 
kuten Apolloniuksen ja Arkhimedeen kirjoi-
tukset saatiin Alek sand riaan. Julius Caesarin 
Egyptin sotaretken aikana v. 48 eaa. Mousei-
on vau rioitui pahoin tuli palossa, mutta tällöin 
Aleksandriassa oli jo laajoja kirjastoja mui den-
kin temppelien kuten Serapeionin yhteydessä. 

Näin Aleksandria pysyi vielä sato jen vuosien 
ajan merkittä vänä oppineisuuden keskuksena, 
joskin kaupungin sijainti Rooman periferiassa 
sai aikaan sen merkityksen vähittäisen hiipu-
misen. Musli mien Egyptin valloitus seitsemän-
nen vuosi sadan puolivälissä antoi lopullisen 
kuo liniskun Aleksandrialle suurena kulttuuri-
kaupunkina.

Egyptin muslimivalloitus hajotti Aleksan-
drian kirjastojen miljoonien papy rus  kääröjen 
kokoel mat ja suuri osa tällöin varmasti tuhou-
tuikin. Olisi kuitenkin erehdys ajatella, että 
kaikki Aleksandriaan koottu kirjallisuus olisi 
näin lopullisesti kadonnut, sillä 700-luvun lo-
pulla alkoi islamilai sen kulttuurin kultakau-
si abbasidi  kalifien siirrettyä pääkaupunkinsa 
Bagdadiin. Kalifi Harun al-Rašid perusti sin-
ne Mou  seionin periaatteiden mukaisesti toimi-
van Bayt Ul-Hikman eli Viisauden talon, jonne 
koottiin kaikki saatavilla oleva antiikin kirjal-
lisuus arabian kielelle kääntämistä varten. Vii-
sauden talosta käännökset sitten vuorostaan 
levisivät Espanjaa myöten kaik kialle islamilai-
seen maailmaan. Tällä tavoin suuri osa antiikin 
kirjalli suu desta säilyi ensisijaisesti juuri ara-
biankielisinä käännöksinä, kuten esimerkiksi 
monet Arkhi medeen ja Eukleideen kirjoitukset. 
Kun Gerardus Cremona lainen oli 1100-luvun 
Tole dossa kääntänyt Claudius Ptolemaioksen 
tähtitieteellis-matemaattisen pää teoksen ‘Mat-
hematike Syntaxis’ arabiasta latinaksi, jäi kään-
nöksen nimeksi kuitenkin sen ara bian  kielistä 
versiota mukaillen ‘Almagest’, millä nimellä 
kirja yhä vieläkin tunnetaan. Mongolivalloitta-
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jien tuhotessa Bagdadin Viisauden talon vuon-
na 1258 olivat antii kin kultt uurin tärkeimmät 
saavutukset jo ehtineet levitä ympäri maailmaa 
lukuisten kirjako pioiden ja käännösten kautta 
säilyen siten jälkipolville. Sanoessaan nähneen-
sä hieman muita pidemmälle, koska oli seissyt 
jättiläisten hartioilla, Newton tar koitt i juuri an-
tiikin suuria oppineita.

Suuret kirjastot kuten Mouseion ja Bayt 
Ul-Hikma olivat siis jo hävinneet renessans-
sin alkaessa 1300-luvulla. Toisaalta kirjapai-
notaidon keksiminen 1400-luvun puolivälissä 
edisti tehokkaasti matemaattisenkin tiedon le-
viämistä: Koska kirjojen pain  a minen oli paljon 
nopeampaa ja halvempaa kuin niiden kopioi-
minen, ei kirjas tojen kokoaminen jäänyt enää 
vain ruhtinaiden etuoikeudeksi, vaan nyt myös 
koh talaisen varallisuuden omaava yksityishen-
kilö pystyi hankkimaan itselleen oman kir jas-
ton. Myös yliopistokirjastojen kokoelmat alkoi-
vat nopeasti kasvaa. Kun Oxfordin yliopiston 
kirjaston kokoelmia ryhdyttiin 1500-luvun lo-
pulla Sir Thomas Bodleyn lahjoitusten turvin 
jälleen kartuttamaan, piti näin syntyneen Bod-
leian Libraryn raken nusta laajentaa kahdes-
ti seuraavien neljän vuosikymmenen aikana. 
Matematiikan osalta painettu kirjallisuus koos-
tui pitkään pääosin klassillisten teosten kään-
nöksistä uusien tulosten levitessä alan harras-
tajien keskuudessa ennen  kaikkea kirjeenvaih-
don kautta. 1600-luvun tilannetta kuvaa se, että 
kirjeenvaih don lisäksi merkittävä osa Pierre 
Fermat’n lukuteoreettisista tuloksista on säi-
lynyt vain hänen omistamaansa Diofantoksen 

Arithmetica-kirjaan tehdyissä reuna merkin-
nöissä.

Tutkijoiden määrän kasvaessa kahdenkes-
kinen kirjeenvaihto alkoi käy dä lopulta liian 
työlääksi, mikä johti ensimmäisten tieteellisten 
aikakausjulkaisujen syntymiseen. Ensimmäis-
ten joukossa olivat Lontoossa 1665 perustettu 
ja edelleenkin ilmestyvä Philosophical Tran-
sactions of the Royal Society sekä Leipzigissa 
vuosina 1682–1782 julkaistu Acta Eruditorum. 
Molemmat lehdet keskittyivät nimenomaan 
matematiikkaan ja luon nontieteisiin, eli ku-
ten silloin sanottiin, ‘luonnonfilosofiaan’. Ny-
kyinen tieteel linen julkaisu käytäntö alkoi näin 
1600-luvun lopulla muovautua.

Aikakausjulkaisujen tarjotessa vähitellen 
yhä tehokkaamman kommunikointi väylän, 
 alkoi myös kirjastotoiminnan painopiste siir-
tyä kirjakokoelmista tieteellisten julkaisu-
sarjojen hankintaan. Tieteellisten aikakauskir-
jojen sarjallisesta luonteesta luon teesta tosin 
seuraa, että ne muodostavat kirjastolle pysy-
vän taloudellisen rasitt een, joka uusien sar-
jojen ilmaantuessa pyrkii vain kasvamaan. 
Kirjastojen ylläpito kustannukset pysyivät 
kuitenkin pitkään melko kohtuullisina. Niin-
pä kuuluisa ruotsa lainen matemaatikko Gösta 
Mittag- Leffler hankki Djursholmin kotitaloon-
sa oman yksityisen matemaattisen kirjaston, 
joka sisälsi kaiken muun ohessa myös täydel-
lisen sarjan edellä mainittua Acta Eruditorum 
-lehteä.

Kun Jyväskylän Kasvatusopilliseen Kor-
keakouluun v. 1965 perustettiin mate maattis-



aleksandrian kirjasto. kuva: Wikipedia commons.
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http://www.nelliportaali.fi/V/?institute=JY&portal=JY


Kirjastojen merkitys matematiikalle 99

luonnontieteellinen tiedekunta, korkeakoulun 
ensimmäinen matematiikan pro  fessori Ilppo 
Simo Louhivaara asetti erääksi tavoitteekseen, 
että myös Jyväskylään hankittaisiin kunnol-
linen matemaattinen kirjasto. Tässä hän on-
nistuikin, sillä jo kym me nen vuo den kuluttua 
Jyväskylän yliopiston matematiikan kirjasto 
oli Helsingin jälkeen yksi maamme parhaista, 
näin erityisesti sinne tilattujen matemaattisten 
aika kauslehtien suhteen. Pieneksi ongelmaksi 
tosin jäi, etteivät käytettävissä olevat varat riit-
täneet takautuvaan hankintaan ja siten useim-
mat julkaisusarjat alkavat aikaisintaan vuodes-
ta 1965. Muutamien aikakauslehtien vanhem-
pia vuosikertoja on tosin saatu lahjoituksina ja 
siten Jyväskylässä on mm. täydellinen kokoel-
ma Mittag-Lefflerin vuonna 1882 perustamaa 
Acta Mathematica -lehteä, joka on aivan alusta 

alkaen ollut eräs merkittä vimmistä matemaat-
tisista aikakausi  julkaisuista.

Mikä sitten on matemaattisten kirjastojen 
tulevaisuus? Julkaisu    sarjojen mää rän jatkuva 
kasvu ja tilaushintojen nousu ovat myös ma-
tematiikan osalta merkittävästi lisänneet kir-
jastojen kustannus paineita. Onneksi ei mate-
matiikassakaan pelkästään hinta ole laadun 
takeena: Vaikka Acta Mathematica onkin eräs 
arvos tetuimmista matematiikan julkaisusar-
joista, on sen tilaus hinta pysynyt varsin koh-
tuullisena. Julkaisujen määrän jatkuva kasva-
minen ja siitä johtuvat kustannuspaineet vaa-
tivat kuitenkin aikaa myöten ratkaisua. Eräs 
lienee kausijulkaisujen vähittäinen siirtyminen 
verkkoon. Edessä on tosin vielä monia teknisiä 
ja taloudellisiakin ongelmia, mutta ongelmat-
han on tehty ratkaistaviksi. 
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Yliopistokirjastojen verkoston kehittymis-
tä on keskitetyn kirjastopolitiikan kau-
della, etenkin 1970-luvulla, määrittä-

nyt suhde opetusministeriöön. Tämän jälkeen 
etualalle on tullut kirjastojen keskinäinen tii-
vistyvä yhteistyö ja suhde yliopistolaitokseen. 
Tiedeyhteisössä kirjastot hakevat nykyisin 
paikkaansa oman tieteenalansa verkostoissa 
ja kaikkien tutkijoiden palveluiden tuottajina. 
Asiakaskunnan, yhteiskunnan ja sitä kaut-
ta lainsäädännön sekä teknisen ympäristön 
muuttuminen vaikuttavat verkoston kumppa-
neiden valintaan ja yhteistyön edellytyksiin ja 
muotoihin. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin 
koko ajan Deweyn vanhasta maksiimista ”oi-
kea kirja (julkaisu, aineisto, tieto) oikealle ihmi-
selle oikeaan aikaan”.2 

YHteistYön alku 
kokoelmaYHteistYössä3

Tieteellisten kirjastojen tarkoituksena on ol-
lut koota kattavat ja tutkimustyötä mahdolli-
simman hyvin palvelevat kokoelmat. Yksittäi-
sellä kirjastolla ei ole ollut, Kansalliskirjastoa 
lukuun ottamatta, mahdollisuutta eikä talou-
dellisia resursseja hankkia täydellisiä kokoel-
mia. Kokoelmien vajaavaisuutta on paikattu 
1900-luvun alkuvuosikymmenistä lähtien kir-
jastojen välisellä yhteistyöllä.4 Kaukopalvelun 
lisäksi suomalaiset tieteelliset kirjastot ovat 
yleisesti täydentäneet kokoelmiaan toistensa 
kaksoiskappaleilla ja vaihtosuhteiden avulla –

Jyväskylään aineistoja tuli näillä tavoilla poh-
joismaisistakin kirjastoista 1940- ja 1950-luvuil-
ta alkaen.

Julkaisujen saatavuus on ollut myös kirjas-
tojen kansainvälisen yhteistyön alkuperäinen 
ponnin. Sen pohjalta esimerkiksi sukeutui 1929 
Roomassa IFLA, kansainvälinen kirjastoseuro-
jen liitto.5

Koko kirjastoverkon aineistot saadaan yk-
sittäisen tarvitsijan ulottuville kaukopalvelun 
avulla. Suomessa sen tueksi alettiin IFLAn pe-
rustamisen aikoihin julkaista valtion rahoi-
tuksella Tieteellisten kirjastojen lisäluetteloa. 
Jyväskylän yliopiston kirjasto ei tähän kuiten-
kaan heti osallistunut, koska sen sinänsä mitta-
via kokoelmia ei ollut luetteloitu.6 Asiaan vai-
kutti myös se, että Jyväskylässä oli ensin vain 
vähän sekä henkilökuntaa että kaukopalvelua 
tarvitsevia asiakkaita. Myöhemmin kaukopal-
velusta tuli merkittävää keskuskirjastoaseman 
ja vapaakappalekirjastojen alueellisen työnjaon 
kautta.

Kansallisesti kaukopalveluasiat ovat nykyi-
sin paljolti Varastokirjaston ja Suomen tieteel-
lisen kirjastoseuran 1973 perustaman kauko-
palvelujaoston (nykyisin työryhmä) hoidos-
sa.7 Kaukopalvelu on IFLAn ansiosta toiminut 
merkittävän hyvin myös kansainvälisesti.

Kaukopalvelun lisäksi kirjastojen keskeis-
tä yhteistyötä ja verkostoitumisen merkitystä 
korostanut toiminta on ollut kansallisbibliog-
rafian yhteisluettelointi. Tarve yhteistyöhön 
kasvoi erityisesti 1970-luvulla, jolloin vapaa-
kappaleiden määrät lähtivät kasvuun ja perin-

http://www.ifla.org/
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teisen painatteen rinnalle syntyi uusia, vapaa-
kappalelain ulkopuolelle jääviä julkaisumuo-
toja.

Perinteisillä menetelmillä tuotettu Suomen 
kansallisbibliografia (KB) oli vuosien saatos-
sa viivästynyt, kun sitä julkaisseiden seuro-
jen voimat eivät enää kansalliskirjastona toi-
mineen Helsingin yliopiston kirjaston avusta 
huolimatta riittäneet. Kun vielä Suomen kus-
tannusyhdistys 1971 lopetti painetun suoma-
laisen kirjallisuuden vuosiluettelon julkaise-
misen ja Kirjakauppalehden välissä ilmestynyt 
kirjallisuuden kuukausiluettelokin lopetettiin, 
HYK alkoi ensiapuna julkaista kuukausi- ja 
vuosiluetteloita. 

Bibliografiatyö sai apua opetusministeriöön 
perustetulta Tieteellisten kirjastojen atk-työ-
ryhmältä, mutta tekniikka ei ratkaissut henki-
löstöresurssien puutetta. Keväällä 1978 aloi-
tettiinkin neuvottelut luettelointiyhteistyös-
tä Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen 
kirjastojen ja atk-ryhmän kesken. Näin saatiin 
 riittävä määrä asiantuntevaa henkilökuntaa. 
JYKllä ja TYKllä oli intressi osallistua, koska 
niillä oli erilliset Fennica-kokoelmat, joiden 
hallinta ilman KBn tukea oli vaikeaa ja haluttiin 
välttää päällekkäistä työtä, jonka identtisten ai-
neistojen luettelointi joka paikassa erikseen ai-
heutti.8 Kun toivottu uusi vapaakappalelaki sit-
ten 1980-luvun alussa säädettiin ja julkaisujen 
luovuttamisvelvollisuus laajeni, olisi tilanne il-
man yhteistyötä tullut katastrofaaliseksi. 

Eräajopohjainen filmikorttitulosteiden va-
rassa toimiva järjestelmä oli hankalakäyttöinen 

ja koska takautuvia muutoksia tai korjauksia ei 
voinut tehdä ohjelmallisesti, tietokannan inte-
griteetistä oli vaikea huolehtia. Kirjastojen eri-
laiset käytännöt sen sijaan opittiin kyllä yhden-
mukaistamaan. JYK teki KB-yhteistyötä vuo-
teen 2000. 

Suomen kansallisbibliografian jälkeenjää-
neisyydellä oli 1970-luvulla kansainvälisiä-
kin ulottuvuuksia niiden hankaluuksien lisäk-
si, joita se aiheutti kansallisesti kirjallisuuden 
käyttäjille, kirjastoille ja bibliografiselle työlle. 

Kansainvälisesti kirjallisuuden kattavaan lu-
etteloimiseen ja julkaisujen saatavuuteen täh-
täävät IFLAn ja Unescon voimin ylläpidettävät 
UBC (Universal Bibliographic Control) ja UAP 
(Universal Availability of Publications) -ohjel-
mat muotoiltiin virallisesti 1975, mutta UBCn 
juuret ovat jo 1960-luvun lopulla.9 Tietoaineis-
tojen saavutettavuutta ovat edistäneet kirjasto-
jen online-tietokannat, jotka alkoivat yleistyä 
kansainvälisessä käytössä 1990-luvulla.

keskitettYä 
kirjastopolitiikkaa

Suomen kansallinen tieteellinen tietohuolto 
on yliopistokirjastojen varassa täydennetty-
nä muutamalla merkittävimmällä tieteellisellä 
erikoiskirjastolla. Niiden verkosto on syntynyt 
käytännöllisten tarpeiden sanelemasta, lailla 
säätelemättömästä yhteistyöstä, vaikka kes-
kittämisen kulta-aikana kirjastoissa lakia esi-
tettiinkin vedoten yleisten kirjastojen esimerk-

https://fennica.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI
https://fennica.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI
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kiin. 1960-luvun yliopistoverkon laajeneminen, 
jolla tavoiteltiin alueellista tasa-arvoa, kuiten-
kin tuki keskitettyä kirjastopolitiikkaa, koska 
kaikki uudet yksiköt tarvitsivat kirjastopalve-
luja. Seurannut keskittäminen, johon kuului 
muun muassa mittava tieteellistä kirjastoverk-
koa koskeva suunnittelutyö, oli paitsi yleinen 

trendi, myös seurausta tästä kehityskulusta. 
Kehitys nähtiin kirjastoissa pääasiassa myön-
teisenä

Kirjastot olivat 1954 perustaneet edunval-
vontaelimekseen Tieteellisten kirjastojen lauta-
kunnan, joka sittemmin virallistettiin ja jonka 
1972 korvasi TINFO (Tieteellisen informoin-

kirjasto järjesti pohjoismaisen norsib-kokouksen kesäkuussa 2011. kuva: jyväskylän yliopiston kirjasto.

https://sites.google.com/site/norsiblibraries/
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nin neuvosto) seuraajineen. Se tuotti runsaasti 
mietintöjä ja suunnitelmia, joihin saatiin usein 
myös ministeriöstä tukea.10

Sisältö opetusministeriön kirjastopolitiik-
kaan tuli kirjastojen asiantuntemuksesta. Jäl-
keenpäin ajatellen keskittämisen merkittävin 
tulos voi hyvinkin olla opetusministeriön Tie-

teellisten kirjastojen atk-yksikön työ, josta tak-
kuisesta alusta huolimatta tuli menestystarina, 
sillä se mahdollisti myöhemmät yhteiset järjes-
telmät. Muun muassa kaikki 1970-luvulta al-
kaen syötetty data on edelleen tallella nykyi-
sissä tietokannoissa.11 Alettiin myös luoda kes-
kuskirjastojärjestelmää ja perustettiin yhteinen 

iFla 2012 -vierailijoita jyväskylässä. kuva: jyväskylän yliopiston kirjasto.
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varastokirjasto. Viimeinen suuri projekti tällä 
mallilla oli yliopistokirjastojen ensimmäinen 
yhteinen kirjastojärjestelmä 1980- ja 1990-luku-
jen taitteessa. Sen jälkeen yliopistokirjastot ei-
vät enää ole saaneet ministeriön tukea kirjasto-
järjestelmää varten.

keskitetYstä 
kirjastopolitiikasta 
rakenteelliseen keHittämiseen

1990-luvun alussa yliopistoissa otettiin käyt-
töön tulosrahoitusjärjestelmä, jonka yhtey-
dessä vastuu niiden kirjastoista siirtyi koko-
naan pois opetusministeriöstä. Tämä merkitsi 
entisenlaisen kirjastopolitiikan loppua. Uusi 
järjestelmä ja samaan aikaan osunut lama ro-
mahduttivat kirjastojen talouden, mutta niiden 
esitykset tilanteensa parantamiseksi menivät 
ministeriön kannalta katsoen yliopistojen ton-
tille eikä niitä juurikaan saatu läpi. 1990-lu-
vulla ja 2000-luvun alkuvuosina kirjastoille 
esitettiin työryhmissä muun muassa prosent-
tiosuutta yliopistojen perus- ja ulkopuolisesta 
rahoituksesta sekä pääsyä mukaan yliopistojen 
tulossopimuksiin. Sen sijaan katsottiin, että kir-
jastojenkin olisi pitänyt ansaita palveluillaan: 
epäonnistuneita ehdotuksia olivat esim. tieto-
kantamuotoisten luetteloiden käytön maksulli-
suus sekä maksulliset palvelusopimukset.12

2000-luvun ensi kymmenellä korkeakoulu-
laitoksen rakenteita alettiin perusteellises-
ti muuttaa ja tiivistää, millä oli vaikutuksensa 

kirjastopalvelujenkin järjestämiseen. 2008 ase-
tettiin tätä varten työryhmä, joka halusi kir-
jastot korkeakoulujen strategioihin ja niiden 
opetusministeriöltä saamiin palautteisiin. Työ-
ryhmän esityksistä parhaiten ovat edistyneet 
nytkin palvelua parantavat digitointi ja Open 
Access (tutkimusjulkaisujen vapaa saatavuus). 

Nykyinen, vuonna 2010 voimaan tullut yli-
opistolaki periaatteessa itsenäisti yliopistot – 
nytkin taas kesken talouden sukellusta. Uuden 
yliopistolain vaikutuksia on nyt 2012 JYKn juh-
lavuonna vielä osin vaikea arvioida.

kansalliskirjastosta 
kirjastoVerkon YHteinen 
palVelukeskus

Kun opetusministeriön asema kirjastopolitii-
kassa muuttui, se luopui myös kirjastoyksi-
köistään ja -hankkeistaan. Niiden sijalle alettin 
kehittää Helsingin yliopiston kirjastoa kansal-
liskirjastona, ensin yhteisiä järjestelmiä koordi-
noivaksi yliopistokirjastojen palvelu- ja kehit-
tämisyksiköksi13 ja seuraavassa vaiheessa koko 
kirjastoverkon yhteiseksi palvelulaitokseksi. 
Vain varastokirjasto jäi ainakin ensi vaiheessa 
ministeriön alaisuuteen. 

Muutosta varten HYKn asemaa vahvistet-
tiin yliopistolaissa ja sinne siirrettiin vuonna 
1992 TINFOlle kuulunut kehittäminen ja koor-
dinointi sekä Tieteellisten kirjastojen atk-yk-
sikkö. Uusi asetelma ei ollut kaikille mieleen, 
koska ministeriön elin koettiin turvallisem-
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maksi ja arvovaltaisemmaksi kuin yhden kir-
jaston koordinoijanasema, varsinkin kun tämä 
jäi osaksi Helsingin yliopistoa. Pelättiin myös, 
että keskitys rapauttaisi muiden kirjastojen 
osaamista ja vaikutusvaltaa ja että järjestelmis-
tä tulisi liian yleisiä ollakseen kenellekään oi-
kein hyviä. Paikallisesti keskityksen pelättiin 
syövän kirjastojen muuta rahoitusta.14

keHittämistä 
erillisHankkeiDen kautta

Kirjastojen keskitetty kehittäminen ei 1990-lu-
vulla ministeriöstäkään kokonaan loppunut: 
kirjastojen lobbauksella ja tiedeyhteisön tuella 
saatiin aikaan Kansallinen elektroninen kirjas-
to, FinELib, ja tietoteknisiin hankkeisiin saatiin 
niin sanottua tietoyhteiskuntarahoitusta. 

Yliopistokirjastojen keskinäinen toistensa 
tuntemus helpotti yhteisiä hankkeita, koska 
oli saatavissa kumppaneita, joilla oli samat int-
ressit ja tarpeet, osaaminen ja pääosin järjestel-
mätkin. Tiedettiin ketä kosia. Jyväskylässäkin 
toteutetiin useita merkittäviä yhteishankkeita. 

Finelib 

FinELibin perustamisen taustalla oli kirjastojen 
ja tiedeyhteisön yhteinen huoli tietoaineistojen 
saatavuudesta. Yliopistojen rehtorien neuvosto 
asetti 1993 kirjastonjohtajista koostuvan ”hätä-
toimikunnankin” (Päivi Kytömäen termi) ja eri 
tahot pitivät yhdessä kokoelmapoliittisia se-

minaareja, mutta käytännössä ei juuri edetty. 
Samaan aikaan markkinoille ilmestyivät vielä 
sähköiset aineistot. Kirjastoissa katsottiin, että 
yhteistyö niiden hankinnassa tuottaisi säästöjä 
keskittämällä osaamista ja vahvistamalla neu-
votteluasemaa. 

Pelastukseksi koituivat tutkimusrahoituk-
seen osoitetut valtionyhtiöiden osakkeiden 
myyntitulot, joista opetusministeriön päätök-
sellä pääsi osalliseksi myös FinELib. FinELib 
neuvottelee yhteislisenssit ja rahoittaa niis-
tä merkittävän osan. Kirjastojen panos näkyy 
asiantuntijaryhmissä, jotka esittävät aineistoja 
neuvottelujen kohteeksi. 

Alettuaan vuonna 1997 yliopistokirjastoista 
FinELib laajeni nopeasti kansalliseksi konsor-
tioksi.15 Se on osoittautunut menestystarinaksi 
ja on saanut myös kansainvälistä tunnustusta. 
Nykyisin FinELib-palveluyksikön toiminnasta 
vastaa Kansalliskirjasto. 

Yliopistokirjastojen 
neuVosto

Keskittämiskaudella kirjastot tottuivat asioi-
maan suoraan ministeriön kanssa aika erillään 
omista yliopistoyhteisöistään, mikä järjestel-
män muuttuessa koitui ongelmaksi. Samaan 
sumaan osui myös Kansalliskirjaston aseman 
muutos, uuden kirjastojärjestelmän valinta ja 
FinELibin rakentaminen. Tässä tilanteessa kir-
jastot alkoivat lisääntyvästi tukeutua toisiin-
sa.16

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib.html
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Kansalliskirjastoa ei TINFOn perillisenä re-
surssoitu riittävästi kehittämistyötä varten, jo-
ten tieteellisten kirjastojen johtajien kokous 
päätyi tiukkojen keskustelujen jälkeen palk-
kaamaan oman yhteistyösihteerin,17 joka sijoi-
tettiin Kansalliskirjastoon. Sihteeri ei kuiten-
kaan voinut toimia tyhjän päällä (eikä ilman 
vahtia) ja kirjastojen hankkeita ja etuja ajamaan 
tarvittiin muutenkin organisaatio. 

Yliopistokirjastojen neuvostoksi ristitty elin 
perustettiin 1996 yhteiseksi työryhmäksi, jo-
hon valittiin muutama kirjastonjohtaja. Heti al-
kajaisiksi se sopi FinELibin lisensiointiperiaat-
teet, rahoitusmallit ym. strategiset kysymyk-
set ja hyväksytti toimintaperiaatteet rehtorien 
neuvostolla. Neuvostosta toivottiinkin muun 
muassa keskusteluosapuolta juuri yliopistojen 
rehtorien neuvostolle, jonka mallin mukaan 
uuden elimen eriäviäkin mielipiteitä herättä-
nyt nimi valittiin. 

Laajeneva yhteistyö kirjastoverkossa alkoi 
muutaman vuoden kuluttua vaatia leveäm-
piä hartioita, joten neuvosto päätettiin vuon-
na 2003 muuttaa edustuksellisesta käsittämään 
sekä yliopistokirjastojen että Kansalliskirjas-
ton ja Varastokirjaston johtajat ja sille valittiin 
myös työvaliokunta.18 

Uudelleenorganisoinnin jälkeen neuvostol-
le alettiin laatia strategioita. Strategioiden ta-
voitteita on pääosin edistetty hankkeilla, kuten 
laatuhanke sekä informaatiolukutaito ja ko-
koelmakartta, jotka molemmat vakiinnutettiin 
osaksi kirjastojen yhteistyötä. 2010-luvun tait-
teessa katse on siirtynyt yhä enemmän tiedeyh-

teisöön sekä omalle tieteenalalle että yliopisto-
jen tutkijayhteisöihin ja niiden tiedon- ja palve-
lutarpeiden tyydyttämiseen.

Jo 1990-luvun alkuvuosina, kun siirryttiin 
tulosbudjetointiin ja mittaamistarve sai uusia 
ulottuvuuksia, Jyväskylän yliopiston kirjas-
tossa toteutettiin opetusministeriön rahoituk-
sella tuloksellisuuden mittaamishanke yhteis-
työssä Teknillisen korkeakoulun ja Oulun yli-
opiston kirjastojen kanssa.19 Tämä oli kuitenkin 
vain alku, koska pian alettiin myös tarvita mie-
luimmin yleispäteviä laatu- ja vaikuttavuus-
mittareita. Siksi voimat yhdistettiin neuvos-
ton yhteiseksi hankkeeksi. Kirjastot olivat näin 
valmiina, kun laatujärjestelmät tulivat yliopis-
toihin.20 Korkeakoulujen auditointiraporteis-
ta näkeekin hyvin neuvoston hankkeen tulok-
sellisuuden: kirjastot saivat kiitosta silloinkin, 
kun itse korkeakoululla oli vaikeuksia läpäistä 
auditointia.21

Neuvoston nykyisistä verkostoista JYK on 
ollut aktiivisesti kehittämässä sisällönkuvai-
lua, joka tuli neuvoston toiseen strategiaan. 
Taustalla oli muun muassa aiheenmukaisen 
haun ongelmallisuus yhteisluettelo LINDAssa. 
2009 perustettu asiantuntijaverkosto tähtää pi-
temmälle kuin valtakunnallinen sanastotyö. Se 
laati esimerkiksi suosituksen yliopistokirjasto-
jen tietokantojen sisällönkuvailuperiaatteista. 
Alkuvaiheessa verkoston kokoonkutsuja ja pu-
heenjohtaja oli JYKsta. 2011 alkaen verkostoon 
ovat tulleet mukaan kaikki kirjastosektorit.

JYK on ollut mukana myös esim. neuvos-
ton työvaliokunnassa ja toisen strategian laa-
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dinnassa ja kirjaston nykyinen johtaja, Kimmo 
Tuominen, kuuluu neuvoston asettamaan Kan-
sallisen digitaalisen kirjaston (KDK) seuranta-
ryhmään, joka tarkastelee sen kehittämistä yli-
opistokirjastojen näkökulmasta.22 

Kirjastoverkossa yliopistokirjastot ovat ol-
leet tiennäyttäjinä. Niiden suuret yhteishank-
keet Linnea2 ja FinELib ovat verkottaneet myös 
muita kirjastosektoreita. Linnea2-tietokanto-
ja tuottavat myös osa erikoiskirjastoista sekä 
maakuntakirjastot. KDK ja julkaisuasiat ovat 
nyt suurin haaste.23

järjestöjä ja muita 
Verkostoja

Puhtaasti keskinäisissä verkoissaan, alan järjes-
töissä, kirjastot tekevät itse tärkeinä pitämiään 
asioita ja niissä ne luovat tietoisesti itse kirjas-
topolitiikkaa.

STKS:n perustaminen 1929 liittyi haluun 
osallistua IFLAn synnyttäneeeseen kansainvä-
liseen toimeliaisuuteen. Tieteellisten kirjasto-
jen ympyrät olivat meillä pienet, kaikki tunsi-
vat toisensa ja kaikki toivotettiin tervetulleik-
si seuraan. Jyväskylän tieteellisen kirjastonkin 
henkilökunta (kaikki kaksi) alkoi verkostoitua 
sen kautta kollegojen kanssa 1930-luvulta. Hel-
singistä tullut kirjastonhoitaja Walter Appel-
qvist oli seuran hallituksessakin.24

STKS toimii jäsentensä edunvalvojana ja 
kansainvälisten yhteyksien ylläpitäjänä ja sol-
mijana, mutta varsinkin kouluttajana sen mer-

kitys on erittäin suuri. Tieteellisten kirjastojen 
henkilökunnan koulutus järjestettiin kansal-
lisesti 1970-luvulla, mutta jatkokouluttajana 
seura on edelleen ehkä tärkein toimija senkin 
vuoksi, että se järjestää tarpeen mukaan no-
peasti ja edullisesti täsmäkoulutusta. JYK tu-
kee sen vuoksi henkilöstönsä osallistumista 
seuran kirjaston kannalta tärkeisiin työryhmi-
in. Seuran kehittämiseen on vaikutettu myös 
sen hallinnossa: ylikirjastonhoitaja Eeva-Maija 
Tammekann oli sen hallituksessa 1960-luvun 
puolivälistä 1970-luvun alkuun, suuren osan 
ajasta puheenjohtajana.25 Samoin edellinen yli-
kirjastonhoitaja Pirjo Vatanen 2000-luvun ensi-
kymmenellä ja nykyinen johtaja Kimmo Tuo-
minen on parhaillaan seuran puheenjohtajana. 

Seura on myös yliopistokirjastojen neuvos-
ton kumppani monissa asioissa, kuten esim 
edellä mainitussa laatuhankkeessa ja nyttem-
min tutkimuksen tuen verkostossa. (http://
www.stks.fi/)

IFLA (International Federation of Library 
Associations) oli alkujaan vain kirjastojärjestö-
jen yhteenliittymä ja jyväskyläläisetkin olivat 
sen jäseniä STKSn kautta. ILFAn toiminta on 
nykyisin laajentunut kattamaan koko kirjasto-
alan ja sitä sivuavat aiheet, kuten esimerkiksi 
sananvapauden ja tekijänoikeuden, ja sen jäse-
nistö on laajentunut järjestöistä kirjastoihin.

IFLA jaostoista JYK ollut mukana intressien 
ja kehittämistarpeiden mukaan esimerkiksi 
keskuskirjastoalaan liittyvässä Social Sciense 
Libraries -jaostossa, erikoiskirjastojen jaostos-
sa (Division of Special Libraries), korkeakoulu-

http://stks.fi/
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kirjastojen jaostossa (Academic and Research 
Libraries) ja 1990-luvun lopulla Kai Ekholm oli 
Multimedia round table -sektion jäsen. 

Tärkeisiin kehittämisalueisiin on kuulu-
nut muun muassa informaatiolukutaito, jonka 
edeltäjä käyttäjäkoulutus oli niitä alueita, joita 
JYKn ylikirjastonhoitaja Oili Kokkonen on ol-
lut kansainvälisesti kehittämässä. IFLAan pe-
rustettiin 1990-luvun alussa työryhmä, jonka 
sihteerinä oli Sinikka Koskiala TKKsta ja josta 
muodostettiin Round Table for User educati-
on. Oili Kokkonen toimi sen pysyvän komite-
an (Standing Committee) sihteerinä 1991–1993 
ja puheenjohtajana 1994–1996.26 Oili Kokko-
nen toimi lehtorina Tampereella kirjastoalan 
oppiaineen perustamisvaiheessa ja toi kontak-
tinsa alan tutkimukseen hyödyttämään paitsi 
omaa kirjastojaan myös kansallista ja kansain-
välistä kirjastomaailmaa.

IFLAn suuri vuotuinen konferenssi pidettiin 
2012 Helsingissä ja Kimmo Tuominen oli STK-
Sn puheenjohtajan ominaisuudessa kansallisen 
järjestelytoimikunnan varapuheenjohtaja. 

Muita merkittäviä kansainvälisiä yleisseuro-
ja ovat mm. LIBER, eurooppalaisten tieteellis-
ten kirjastojen ja nyttemmin myös seurojen yh-
teenliittymä, jonka konferensseissa kirjastojen 
johto voi verkostoitua ja saada yleiskuvan siitä, 
mitä kirjastomaailmassa on kulloinkin meneil-
lään. JYKn ”LIBERin tuliaisia” ovat olleet esim. 
Erasmusvierailut Liettuasta ja Liettuaan. Toi-
nen merkittävä eurooppalainen järjestö on EB-
LIDA, joka on erityisesti EU:n suuntaan kirjas-
tojen edunvalvoja tekijänoikeuskysymyksissä. 
EBLIDAn merkitystä nykyisessä sähköisessä 
julkaisumaailmassa on vaikea yliarvioida. 

Pohjoismaisista yhteyksistä aikanaan ehkä 
merkittävin oli vuonna 1947 perustettu poh-
joismainen tieteellinen kirjastoseura NVBF. Se 
järjesti erikoisaiheisiin keskittyneitä pyöreän 
pöydän kokouksia ja aloitti monia sittemmin 
Nordinfolle siirtyneitä hankkeita. Pohjoismai-
silla yhteyksillä oli Jyväskylässä käyttöä esi-
merkiksi silloin, kun nykyistä, 1974 valmistu-
nutta taloa suunniteltiin ja rakennettiin. Kolle-
goilta saatiin prosessin kuluessa apua ja tukea 
ja rakentamista käsittelevä NVBF:n kokous 
järjestettiin kätevästi Jyväskylässä vuonna 
1967. Eeva-Maija Tammekann toimi NVBF:n 
hallituksessa Suomen edustajana 1969–1978.27 
NVBF:n toiminnan merkitys kuitenkin hiipui 
ja se purettiin 2000-luvun ensikymmenellä. 

Muita yhteistyöverkostoja, joissa JYK on ol-
lut mukana, ovat mm. EU-kirjastot, jotka ovat 
järjestäytyneet myös kansallisesti ja joilla on 
säännöllisesti kokouksia Brysselissä. JYK on 
ollut vuodesta 2005 EU-kirjastojen kansalli-

lähde: stks:n ja sYn:in verkkosivut

http://www.libereurope.eu/
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nen koordinaattori. JYK on ollut mukana myös 
muistiorganisaatioiden tutkijaverkosto Me-
mornetissa, sekä kirjastoja koskevia standar-
deja laativassa ja Suomeen soveltavassa Tieto-
huoltokomiteassa.28

paikallinen yhteistyö

Laaja-alaisesta kirjastosektorien välisestä yh-
teistyöstä hyvä esimerkki on Jyväskylän kir-
jastoverkko29. JYKn yhteistyö ammattikor-
keakoulun kirjaston, kaupunginkirjaston ja 
viimeksi ao-kirjaston kanssa on käsittänyt yh-
teisten tilaisuuksien järjestämistä, koulutusta 
ja erilaisia projekteja, joista moniin on kaupun-
ginkirjaston kautta saatu opetus- ja kulttuuri-
ministeriön rahoitusta. Mukana on joissakin ta-
pauksissa ollut myös lääninhallituksen kirjas-
toasioista vastaava tarkastaja. 

Suurten yhteisten tapahtumien, kuten kaik-
ki kirjastosektorit yhteen kokoavien kirjasto-
jenjohtajien neuvottelupäivien, järjestämiseen 
on tarvittu kaikki voimat. Viimeksi neuvotte-
lupäivät on pidetty Jyväskylässä vuonna 2004. 
Valtakunnallisia tapahtumia on järjestetty 
myös esimerkiksi Kansalliskirjaston sekä STK-
Sn kaukopalvelujaoston kanssa. Nämä yhtei-
syritykset ovat tavanneet saada runsaasti kii-
tosta. 

Erikseen mainituksi ansaitsee tulla myös 
alueellinen musiikin verkkopalvelu, Inter-
merzzo, joka avattiin keväällä 2003. Kyseessä 
oli eräänlainen mini-KDK musiikin alalta. Täs-
sä projektissa JYK oli asiantuntijajäsen. 

The Council for  
Finnish University 
Libraries SYN 

Our vision
A new creative university library – 

skillful partnership for the success of 

Finnish research 

Syn strategy 2013–2017 

1.   welfare, competence development 

and networking of the staff 

2.   constructive renewal of functions 

and processes
3.   innovative information services for 

the success of Finnish research. 

The Council for Finnish University Libraries

www.nationallibrary.fi/libraries/council.html

The mission of the council is to support and 

develop university libraries so that they, as 

expert organizations, promote research and 

education. The council is a cooperation net-

work where skills and good practices are 

shared and where joint initiatives, reports 

and standpoints are coordinated.  

sYn-posteri iFlan konfrerenssissa kesällä 2012. 

kuva: suomen yliopistokirjastojen neuvosto.
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Vuonna 2003 kirjastojen ja kaupungin kou-
lutoimen yhteistyönä valmistuneen tietopalve-
lustrategian suosituksen mukaisesti Jyväsky-
lään perustettiin pysyvä yhteistyöryhmä ala-
ryhmineen. Välittömimmin asiakkaille näkyvä 
yhteistyön tulos on Keski-Suomen kirjastoport-
ti, josta pääsee kaikkien kirjastojen kokoelma-
tietokantoihin ja yhteiseen koulutuskalenteriin 
ja saa muutakin tietoa.30 Vähintään yhtä tär-
keää on kuitenkin yhteistyöstä koitunut toisten 
palvelujen ja käytänteiden tuntemus, joka koi-
tuu asiakkaiden hyödyksi.

lopuksi

Kokoelmien muodonmuutoksen lisäksi ja pal-
jolti sen seurauksena kirjastoverkon pitkän ai-
kavälin painopisteitä ovat olleet informaatiolu-
kutaito ja nyttemmin lisääntyvästi julkaisemi-
nen. Edellä mainittu Universal Bibliographic 
Control eli UBC on nykyisin toteutunut suh-
teellisen hyvin tietotekniikan avulla. Sen sijaan 
sähköisen aineiston UAP, eurooppalaisten ja 
kansanvälisten standardien ja julkaisujen kan-
sallinen käsittely, on tieteellisten julkaisujen 
osalta vielä kesken. Julkaisuarkistot ja Open 

Access lupaavat siihen apua. Ne ovat tätä kir-
joittaessani yhä kehitysvaiheeessa. Käytämme 
myös edelleen vajaasti oman tieteenalamme 
mahdollisuuksia.

Tilastot ja mittarit ovat tärkeitä, kun yli-
opistokirjastot asemoivat itseään muuttuvaan 
ympäristöönsä: niistä näkyvät vahvat ja hei-
kot signaalit. Mutta asiakkailla on myös omat 
ympyränsä ja niihin pyritään mukaan entistä 
määrätietoisemmin. Ruotsalainen Sigurd Mö-
hlenbrock pohti 1960-luvulla yleisten kirjasto-
jen johtamista artikkelissaan ”Folkbildning och 
bibliotek. Försök till en syntes”31. Hän kiteytti 
visionsa johtamisopista käsitteeseen ”det upp-
sökande bibliotek”, joka tuli tunnetuksi myös 
suomalaisten kirjastoalan ammattilaisten pa-
rissa. Tällainen ”etsivä kirjasto” voisi kuvata 
myös 2000-luvun tieteellisen kirjaston johta-
misperiaatteita ja visioita tulevaisuudesta.

Yliopistokirjastot tekevät kirjastopolitiikkaa 
vaikuttamalla kehitykseen koko kansainväli-
sen kirjastoverkon asiantuntemuksella. Kir-
jastojen yhteistyö – osin perinteiden pohjalta 
ja opetusministeriön erilaisen rahoituksen ja 
tuen turvin – on voinut hyvin muuttuvassakin 
maailmassa: kirjastoilla ei ole varaa eikä halua 
kilpailla.
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mikäli informaatiopalvelu sijoittuu kir-
jaston yhteyteen, se loittonee liiaksi 
tutkijoista – tutkijat eivät suostu ha-

keutumaan kirjastoon, vaan informaatikkojen 
on oltava heidän läheisyydessään”, Eeva-Mai-
ja Tammekann ja Oili Kokkonen pohtivat op-
pikirjassaan vuonna 1974.1 Tässä artikkelissa 
tarkastellaan miten Jyväskylän yliopiston kir-
jaston tietopalvelujen kehitys vauhdittui osa-
na kansallista tietohuoltoa, miten tietopalvelut 
ovat integroituneet keskeiseksi osaksi kirjaston 
palveluja sekä miten teknisen kehityksen avul-
la on kuluneiden vuosikymmenten aikana voi-
tu palvella asiakkaiden tiedontarpeita entistä 
paremmin. 

VäHäiset tarpeet,  
VäHäinen tarjonta

Akateemisiin opinnäytteisiin ja tutkimustyö-
hön on aina tarvittu kriittisesti arvioitua, luo-
tettavaa ja ajantasaista tietoa. Vielä muutama 
vuosikymmen sitten uuden tiedon muodos-
tuminen ja siitä julkaiseminen vei enemmän 
aikaa kuin nykyisin, ja tutkimusjulkaisujen 
määrä kasvoi hitaammin. Kansainvälisen tut-
kimuskirjallisuuden käyttö edellytti monipuo-
lista kielitaitoa, koska englanti ei vielä ollut tie-
teen valtakieli niin kuin se on nykyisin. 

Vaikka tieteellisten julkaisujen määrä lisään-
tyi hitaasti vuosisatojen ajan alkaen ensimmäi-
sen tiedelehden syntymisestä vuonna 1665, 
kasvu on maailmanlaajuisesti ollut eksponen-

tiaalista.2 Vertaisarvioituja tutkimusartikkelei-
ta ilmestyi vuonna 2006 noin 1, 350 000.3 Aka-
teemisen toiminnan globaalia laajuutta kuvaa-
vat myös kasvavat yliopisto-opiskelijoiden ja 
tutkijoiden määrät.4

”

lähde: http://www.researchtrends.com/

wp-content/uploads/2011/01/research_

trends_issue7.pdf
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Tiedonhakuun riitti manuaalisten kirjas-
toluetteloiden, painettujen bibliografioiden 
ja uutuustiedotteiden selailu. Kirjastojen lu-
ettelot olivat hankalasti käytettäviä: monien 
Suomen tieteellisten kirjastojen luetteloinnis-
sa noudatettiin ns. preussilaisia luettelointi-
sääntöjä, jossa julkaisun pääsana saattoi mää-
räytyä nimekkeessä esiintyvän ensimmäisen 
substantiivin mukaan. Aiheenmukainen tie-
donhaku oli asiakkaille ja myös osalle kirjas-
ton henkilökunnasta salatiedettä ja kauka-
na nykyisestä luonnollisen kielen käytöstä. 
Tiedonhaku järjestelmänä oli usein numeeri-
nen tai kirjaimista muodostuva luokituskoo-
disto, jonka avaimena toimi karkea aakkoselli-
nen aihehakemisto. Asiakkaat eivät selvinneet 
tiedonhankinnastaan ilman henkilökunnan 
apua, mutta monissa kirjastoissa oli liian vä-
hän resursseja palvelutyöhön. Kirjastojen ko-
koelmissa oli myös puutteita, ja tiedonhakijan 
oli varattava riittävästi aikaa aineiston käsille 
saamiseen. Kaukopalvelu onkin ollut aiempi-
na vuosikymmeninä oleellisen tärkeä osa kir-
jastopalveluja.

Varsinkin opiskelijat kokivat yliopistojen 
pääkirjastot vaikeasti lähestyttävinä, miltei 
pelottavina paikkoina, ja he turvautuivat mie-
luummin pienempiin kurssi- ja laitoskirjas-
toihin. Samoin opettajat ja tutkijat käyttivät 
mielellään laitoskirjastojaan asioinnin nopeu-
den ja henkilökohtaisemman palvelun vuoksi. 
Erityisesti tutkimuslaitoskirjastoissa oli käy-
tettävissä ainakin manuaalista tietopalvelua, 
joka laajeni myöhemmin myös yliopistokir-

jastoihin, ja palvelu kehittyi atk-pohjaiseksi. 
Kirjastoautomaation ja erityisesti internetin 
esiinnousun myötä kirjastopalvelujen rooli on 
muuttunut, ja tietopalvelujen perustehtäväs-
sä korostuu tiedonhankinnan opetus ja ohja-
us. Kirjastot ovat muiden palveluorganisaati-
oiden tapaan kehittäneet palvelujaan asiakas-
lähtöisiksi ja luopuneet vanhasta kokoelmien 
ylläpitoon perustuvasta virastomaisesta mis-
siosta. Jyväskylän yliopiston kirjaston asiakas- 
ja tietopalveluja johtanut Toini Alhainen tote-
sikin vuonna 1981:

”Kirjastot on yleensä suunniteltu käyttöä 
 varten, käyttäjä tulisi sen vuoksi ottaa ensisijai-
sesti huomioon kaikissa kirjaston toiminnoissa, 
kirjastopalvelut tulisi kehittää helppokäyttöisik-
si”.5

tietopalVelujen ja 
tieteellisten kirjastojen 
keHitYs suomessa toisen 
maailmansoDan jälkeen 
1970luVulle

tietopalvelutoiminnan  
alku suomessa

Tietopalvelut vakiintuivat Suomen teollisuu-
den palveluksessa 1940-luvulla, jolloin tarvit-
tiin uutta tietoa tuotekehittelyyn ja tutkimuk-
seen, erityisesti sotakorvausteollisuuden tar-
peisiin. Koska yrityksillä ei ollut sodan jälkeen 
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valuuttaa tilata kansainvälisiä tieteellisiä aika-
kauslehtiä, tarvittiin kirjallisuuspalvelua: artik-
keliluetteloiden ja lyhennelmien vaihtoa. Ke-
mian teollisuus ja tutkimus on ensimmäisenä 
ryhtynyt kehittämään tietopalvelua sekä meil-
lä että muualla maailmassa. Suomalaisissa yri-
tyksissä toimivat tietopalvelut verkostoituivat 
jo 1940-luvulla Suomen kirjallisuuspalvelun 
seuraksi (nykyisin Tietoasiantuntijat ry.). 6 Mo-
dernin tietopalvelutoiminnan käynnistyminen 
merkitsi uuden ammattikunnan ilmestymistä 
tiedontarvitsijan ja tiedon välille.7 

Valtakunnallisen suunnittelun ja 
kehittämisen aika

1960-luvun puolivälin tienoilla valtiovalta 
ryhtyi kehittämään korkeakoulupolitiikkaa.8 
Suomi oli liittynyt OECD-järjestöön, joka oli 
noihin aikoihin kiinnittänyt huomiota tieteel-
listä ja teknistä kirjallisuuspalvelua koskeviin 
kysymyksiin. 9 Myös Pohjoismaiden neuvos-
to oli laatinut suosituksen kirjallisuuspalve-
lun käynnistämisestä. Palvelun merkitys talo-
udellisen kasvun edistäjänä tunnustettiin, ja se 
nähtiin myös välttämättömäksi jatkuvasti li-
sääntyvät tieteellisen julkaisutoiminnan jäsen-
täjänä. 10

Tieteellisten kirjastojen verkko oli varsin 
hajanainen aina 1970-luvulle saakka; tosin jo 
vuonna 1954 oli perustettu Tieteellisten kirjas-
tojen lautakunta ohjaamaan yhteisiä käytäntö-
jä. Lautakunta laati vuonna 1965 ehdotuksen 
tieteellisten kirjastojen kehittämiseksi vuosina 

1967–1971. Ehdotus otti kantaa mm. kirjallisuu-
den hankintamäärärahojen pysyvään turvaa-
miseen sekä uusien korkeakoulujen kirjastojen 
kehittämiseen. Opetus- ja tutkimustyön kas-
vun nähtiin merkitsevän kirjastoille uusia teh-
täviä, ja ehdotuksessa painotettiin kirjastojen 
yhteistyön edistämistä sekä yhteistä suunnit-
telua mm. bibliografioiden laadinnan nopeut-
tamiseksi sekä kirjallisuuspalvelun kehittämi-
seksi. Jyväskylän yliopiston kirjaston ylikirjas-
tonhoitaja Eeva-Maija Tammekann oli jäsenenä 
suunnitelman laatineessa työryhmässä. 11

Samaan aikaan mietintönsä jättänyt Tieteel-
lisen kirjallisuuspalvelun komitea ehdotti Tie-
teellisten kirjastojen lautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti tieteellisten kirjastojen resursoin-
nin vahvistamista ja vakiinnuttamista sekä kir-
jallisuuspalvelutoiminnan käynnistämistä eri 
aloilla. Komiteanmietinnössä todetaan, että 
kirjallisuuspalvelua tarvitaan tehokkaan tut-
kimus- ja kehitystyön edellytyksenä, ja palve-
lu ei tule toimeen ilman käytössä olevaa hyvin 
resursoitua tieteellistä kirjastoa. Komitea totesi 
myös, että kirjallisuuspalvelua tarvitaan kaikil-
la tieteenaloilla. Vain kemian ja tekniikan aloil-
la kirjallisuuspalvelu on vakiintunut palvele-
maan sekä tutkimusta että teollisuutta, mutta 
kehitystä haittaavat resurssien ja koulutetun 
henkilökunnan vähäisyys.12

Tieteellisten kirjastojen lautakunnan työ 
sekä Tieteellisen kirjallisuuspalvelun komite-
an ehdotukset johtivat siihen, että Opetusmi-
nisteriö asetti lautakunnan tilalle uuden toimi-
elimen Tieteellisten informoinnin neuvoston 
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(Tinfo). Se laati vuosien 1972–1981 aikana usei-
ta komiteanmietintöjä tieteellisen tietohuollon 
kehittämisestä Suomessa. Ehdotukset johtivat 
kehityksen alkuun: keskuskirjastoverkon pe-
rustamiseen, keskitettyyn kirjastoautomaation 
käyttöönottoon ja tietopalvelualan ja siihen liit-
tyvän koulutuksen kehittämiseen. 

Suomen kirjallisuuspalvelun seura aloitti 
tietopalvelualan ammattikoulutuksen vuon-
na 1968.13 Kirjasto- ja tietopalvelualan yliopis-
tokoulutus käynnistyi Tampereen yliopistossa 
lukuvuoden 1972 alusta alkaen, jolloin kirjas-
tonhoitajien koulutus siirtyi opetusjaostosta 
Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, jonne 
perustettiin kirjastotieteen ja informatiikan lai-
tos. Opiskelija erikoistui cum laude -vaiheessa 
joko A-linjaan (kirjastotiede) tai B-linjaan (in-
formatiikka). 

Tinfo kartoitti laajasti maamme tieteellisen 
tietohuollon tarpeita ja mahdollisuuksia, mut-
ta moniakaan sen ehdotuksista ei voitu talou-
dellisista syistä toteuttaa. Jyväskylän yliopis-
ton ylikirjastonhoitaja Eeva-Maija Tammekann 
oli keskeinen vaikuttaja Tinfon toiminnassa. 
Tammekann edusti 1960-luvulla uuden suku-
polven kirjastonhoitajia, ja oli ensimmäisiä, 
joka oli näkyvästi kiinnostunut hallinnollisista 
tehtävistä. 14 Hänen aktiivisuutensa alan valta-
kunnallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä 
ei voinut olla heijastumatta Jyväskylän yliopis-
ton kirjaston kehitykseen koko hänen Jyväsky-
län-kautensa ajan vuoteen 1980 saakka.

Tinfo vakinaistettiin asetuksella vuonna 
1981.15 Se jatkoi toimintaansa nimellä Tieteel-

lisen tietohuollon neuvottelukunta aina vuo-
teen 1993 asti. Sen jälkeen yliopistokirjastot 
ovat tehneet yhteistyötä, ja alan kehittävänä ja 
koordinoivana elimenä on toiminut Suomen 
yliopistokirjastojen neuvosto vuodesta 1996 al-
kaen.16 

tietopalvelujen  
alku jyväskylässä

Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun 
kirjastossa käynnistettiin eräänlaista tietopal-
velutoimintaa jo 1960-luvun alussa, jolloin Ee-
va-Maija Tammekannin johdolla kehitettiin 
yhteistyötä yliopiston laitosten kanssa muun 
muassa tutkimuskirjallisuuden hankinnoissa 
sekä tiedotusta vahvistamalla. Opetushenki-
lökunnalle, lähinnä assistenteille, järjestettiin 
kirjastonkäytön opetusta. Lainaustoiminta ja 
yleisön neuvonta erotettiin toisistaan vuonna 
1965, ja neuvojina toimivat yksinomaan kirjas-
ton vanhimmat virkailijat. Kehitystyötä vauh-
dittivat Tammekannin toteuttaman asiakasky-
selyn tulokset. 

Vasta vuosikymmenen lopulla eli vuoden 
1969 syyslukukaudesta lähtien informaatio-
palvelu sekä suhdetoiminta alkoivat vakiintua 
Jyväskylän yliopiston kirjaston toimintoihin, ja 
näitä tehtäviä hoiti nuorempi alikirjastonhoita-
ja Riitta Väisänen (myöhemmin Huuhtanen). 
Hän toimi informaatiopalvelujaoston esimie-
henä vuoteen 1977, jolloin hän siirtyi Kuopion 
korkeakoulun kirjaston palvelukseen. Vuonna 
1969 Väisäsen tehtäviin kuului kirjaston esitte-
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lytilaisuudet uusille opiskelijoille ja opettajil-
le sekä seminaariryhmille yhteistyössä muun 
kirjastohenkilökunnan kanssa, kirjaston ko-
koelmia esittelevien monisteiden laatiminen, 
Kirjaston uutisia -lehden toimittaminen ja ai-
kakauslehtikierto. Lisäksi hän teki toimeksian-
noista manuaalisia tiedonhakuja. 

atk-pohjaisten  
tiedonhakupalvelujen alku

ATK-pohjainen tiedonhaku käynnistyi Suo-
men yritystietopalveluissa 1960-luvulla niin, 
että niistä otettiin yhteyttä Tanskan ja Ruot-
sin tieteellisiin kirjastoihin, joiden käytössä oli 

kasvatusopillisen korkeakoulun kirjaston lainaustiski. kuva vuodelta 1959. kuva: jyväskylän yliopiston 

museon valokuvakokoelma.
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tietokoneella luettavia bibliografisia tietoja si-
sältäviä magneettinauhoja. 17 Jo vuonna 1971 
Jyväskylän yliopistossa saatiin esimakua tu-
levaisuuden tiedonhakumahdollisuuksista. Il-
meisesti Cygnaeuksenkadun kurssikirjaston 
lukusalissa – samassa rakennuksessa toimi 
tuolloin Laskentakeskus – demonstroitiin UNI-
VAC-koneeseen sisältyvän tiedoston käyttöä 
on line -yhteyden avulla. Esittelijöinä toimivat 
Helsingin teknillisen korkeakoulun kirjaston 

ylikirjastonhoitaja Elin Törnudd ja informaa-
tikko Sauli Laitinen. Tilaisuutta oli seuraamas-
sa 49 henkilöä. 18 Tästä demonstraatiosta kului 
6 vuotta ennen kuin Jyväskylän yliopiston kir-
jasto solmi suorakäyttöiset sopimukset tieto-
pankkien kanssa. 19

1970-luvun alkupuolella JYK:ssa ei tehty itse 
atk-pohjaisia tiedonhakuja, vaan pyynnöt val-
misteltiin profiileiksi jotka lähetettiin Helsin-
kiin tai Tukholmaan. Tällaisten atk-pohjaisten 

aallon lukusali vuonna 1974. kuva: matti salmi. jyväskylän yliopiston museon valokuvakokoelma.
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tiedonhakupyyntöjen määrä tuolloin oli vain 
kahdeksan, kun taas laajempia manuaalisia tie-
donhakuja tehtiin noina vuosina 50 kappalet-
ta.20 

ATK-pohjaisten tiedonhakujärjestelmien 
kansainvälinen kehitys eteni siten, että NA-
SA:n ja Lockheed Information Systemsin tar-
peisiin kehitetty, aluksi lähinnä tieteellis-tek-
nisiä tietokantoja sisältänyt Dialog-tietopankki 
perustettiin vuonna 1972. Tätä voi pitää kau-
pallisen tietoteollisuuden alkuna. Suomalaiset 
tietopalvelut sopivat käyttösopimuksia Dialo-
gin kanssa seuraavina vuosina.21 

Jyväskylän yliopiston kirjasto solmi vuoden 
1977 alusta sopimukset sekä Dialog-tietopan-
kin että toisen yhdysvaltalaisen, System De-
velopment Corporationin kanssa. Haut suori-
tettiin tuolloin Laskentakeskuksen päätteellä. 
Online-yhteys perustui Tymnet-osituskäyt-
töverkkoon. Näistä tietopankeista löytyivät 
useimmat Jyväskylän yliopiston kannalta kes-
keiset ja arvostetut tieteenalojen kansainväli-
set tietokannat, vaikkakin ne edustivat lähinnä 
englanninkielisiä kielialueita. 

Jyväskylän yliopiston kirjaston informaa-
tiopalvelujaosto esitteli aktiivisesti suorien 
ATK-pohjaisten tiedonhakujen uutta maailmaa 
ja työn vaatimaa osaamista tutkijoille, muille 
tietopalveluammattilaisille ja myös oman kir-
jaston työntekijöille sekä koulutus- ja tiedo-
tustilaisuuksissa että kirjoittamalla asiasta ar-
tikkeleita. Online-hakua demonstroitiin mm. 
Finndidac-messujen yhteydessä kirjaston luen-
tosalissa elokuussa 1977.22

kirjastot ennen ja nYt:  
atk mullisti koko alan.  
eläkkeelle siirtyvän eva ijäksen 
haastattelu

Muistan vielä elävästi, kun aloimme tehdä online-tie-
donhakuja Yhdysvalloista yliopiston kirjastossa tal-
vella 1978. Kävin alan kurssin teknisessä korkea-
koulussa ja tulin sieltä puhelin- ja tietolinjanumerot 
taskussa takaisin Jyväskylään. Menimme tietopalve-
lupäällikkö Toini Alhaisen kanssa yliopiston lasken-
takeskukseen ja soitimme Amsterdamissa olevaan 
solmupisteeseen, josta otettiin yhteys Palo Altoon 
Yhdysvaltoihin. Kirjoitimme rivikirjoittimille tiedonha-
kuprofiilit ja jäimme odottamaan. Lopulta saimme 
vastauksen viitteiden määrästä, ja itse viitteet tulivat 
postitse luettavaksi viiden päivän kuluttua. Pian kir-
jastoonkin hankittiin oma rivikirjoitin, ja informaati-
kosta tuli tärkeä tiedon haltija, jonka luokse tutkijat 
tulivat väitöskirjoineen ja muine ongelmineen. In-
formaatikon takana olivat salaiset tunnukset, joiden 
avulla voitiin ottaa kalliita yhteyksiä keskustietokonei-
siin. Rivikirjoittimesta alkoi tietotekniikan voimakas 
kehitys. Pikku hiljaa kirjastojen luettelot siirrettiin 
koneelle ja tietokantojen määrä lähti kasvuun.23
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kirjastolaitoksen  
uuDelleen orGanisoituminen 
keskuskirjastojärjestelmän 
poHjalta

Ensimmäinen aloite keskuskirjastoverkon luo-
miseksi sisältyy vuonna 1968 julkaistuun Tie-
teellisten kirjastojen kehittämistoimikunnan 
osamietintöön III, joka käsitteli kirjallisuu-
denhankintojen koordinointia. Suunnitelmas-
sa kirjallisuushankintojen jaoksi tieteenaloit-
tain hahmottuu tuleva keskuskirjastorakenne, 
ja Jyväskylän yliopiston kirjaston osuudeksi 
määriteltiin sittemmin toteutuneet kasvatus-
tieteet, psykologia ja liikuntatieteet. 24

Kuitenkin vasta vuonna 1972 maahamme 
perustettiin ensimmäinen tieteellinen kes-
kuskirjasto: Teknillisen korkeakoulun kirjasto 
 nimettiin asetuksella teknilliseksi keskuskir-
jastoksi.25 Samana vuonna valmistui Tieteel-
lisen informoinnin neuvottelukunnan mie-
tintö kasvatustieteiden ja psykologian infor-
maatiopalvelujen järjestämiseksi. Tehtävään 
esitettiin Jyväskylän yliopiston kirjaston ja 
Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen (KTL) 
muodostamaa vastuukeskusta, koska näi-
den toimintaan kuului jo kasvatustieteiden ja 
psykologian informaatiopalveluja eikä uutta 
muodollista organisaatiota nähty tarpeellisek-
si perustaa. Informaatiopalvelutehtävää tulee 
tukemaan vankka kirjasto, jolle on jo suunni-
teltu keskuskirjastostatus. Mietinnössä ehdo-
tettiin myös samanlaista järjestelyä liikunta-
tieteille.26

Tinfon ja tutkijoiden keskuudessa käytiin 
1960- ja 1970-luvuilla keskustelua siitä pitäisikö 
Suomeen luoda erillinen dokumentaatiolaitos-
ten eli tietopalvelujen verkko lähelle tutkijoita 
ja tutkimuslaitoksia, jolloin perinteiset kirjasto-
palvelut jäisivät tieteellisiin kirjastoihin. Tutki-
joiden puheenvuorot osoittivat epäluottamusta 
kirjastojen kykyyn palvella heitä toivotulla ta-
valla. Lopputulos kuitenkin oli, että keskuskir-
jastotehtäviin sisällytettiin informaatiopalvelu 
eikä kirjastoverkon rinnalle perustettu erillistä 
dokumentaatiokeskusten verkkoa. Informaa-
tiopalvelun liittämistä tieteellisten kirjastojen 
tehtäväksi puolustivat esimerkiksi Eeva-Maija 
Tammekann sekä Jyväskylän yliopiston rehto-
rin tehtävästä Opetusministeriön osastopäälli-
köksi siirtynyt professori Martti Takala.27 

Martti Takala toteaa: ”Älköön liioin tehtäkö uu-
sista tieteellisistä kirjastoista ensisijaisesti kir-
javarastoja, vaan tarkasteltakoon niidenkin toi-
mintaa nimenomaisesti tehokkaan tiedon välittä-
misen näkökulmasta. Nykyhetken käsityksemme 
on, että tieteellisille palvelutehtäville, joihin tar-
koituksenmukainen tiedon välittäminen kuuluu, 
on avautumassa aivan uudenlaisia mahdolli-
suuksia.”28 

Keskuskirjastotoiminta tarkoitti vastuu-
tieteenalojen tietohuoltotoiminnan ja asian-
tuntijaorganisaation tehtävien hoitoa. Valtio-
neuvoston vuonna 1972 tekemän päätöksen 
(719/1972) mukaan tieteellisen keskuskirjaston 
tehtävänä on: 
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• kartuttaa erityisesti sen tieteenalan kirjalli-
suuden ja muun aineiston kokoelmia, jonka 
keskuskirjastona se toimii;

• asettaa kokoelmansa tutkijoiden ja muiden 
kirjallisuuden tarvitsijoiden käyttöön kirjas-
ton tiloissa sekä koti- ja kaukolainoina;

• suorittaa kauko- ja informaatiopalvelua yh-
teistoiminnassa muiden koti- ja ulkomaisten 
kirjastojen ja informaatiopalvelukeskusten 
kanssa;

• olla yhteistyössä kyseisen tieteenalan tutki-
joiden ja muiden kirjallisuuden tarvitsijoi-
den kanssa kokoelmien sekä kirjaston muun 
toiminnan niveltämiseksi tutkimus- ja ope-
tustyöhön; 

• huolehtia yhteistyöstä muiden samalla ja lä-
heisillä tieteenaloilla toimivien kirjastojen 
kanssa

Valmistautuminen 
keskuskirjastotehtäviin  
jyväskylässä

Jyväskylän yliopiston kirjasto osallistui Tin-
fon mietintötyöskentelyn yhteydessä vuosina 
1972–1975 järjestettyyn kahteen atk-pohjaisten 
tiedostojen kokeiluun, jotka antoivat merkittä-
vää taustatietoa ja osaamista kehittyvään tie-
topalveluun. Näistä toinen oli pohjoismainen 
ja toinen suppeampi kansallinen hanke, jonka 
JYK koordinoi. Molemmissa hankkeissa halut-
tiin selvittää kasvatustieteiden ja psykologi-
an tutkijoiden kokemuksia kirjallisuushauista 
omiin tutkimustarpeisiinsa. 

Kokeilut olivat uuden oppimista kirjastois-
sa: pohjoismaista hanketta toteuttaville jär-
jestettiin kurssi muun muassa hakuprofiilin 
laadinnasta Tukholmassa.29 Atk-pohjaiset tie-
donhaut olivat myös kokeiluun osallistuneille 
tutkijoille uusia palveluja, ja he arvioivat ha-
kujen onnistumista aiempiin tiedonhakutapoi-
hinsa nähden. Atk-tiedonhaun merkittävimpi-
nä etuina pidettiin sitä, että se kattaa uusim-
man aineiston sekä suuria tietomääriä, säästää 
tutkijan aikaa ja on systemaattinen. Tutkijat ar-
vioivat myös tietokantojen tesauruksia oman 
tutkimustyön tarpeisiin. Suurimpana ongel-
mana pidettiin hakuprofiilien formuloinnin 
vaikeutta. Informaatikon osaamisen ja saavu-
tettavuuden merkitys tuli ilmi erityisesti poh-
joismaisessa hankkeessa. Tietopalvelusta tilat-
tava STJ-palvelu (jatkuva kirjallisuushaku) oli 
ilmeisesti uusi kokemus monelle tutkijalle.30 

Vaikka Eeva-Maija Tammekann oli vastus-
tanut erillisen dokumentaatiokeskusverkon 
perustamista, hän pohti yhdessä Oili Kokko-
sen kanssa laatimassaan oppikirjassaan vuon-
na 1974 tietopalvelujen vastaanottoa: ”Mikäli 
informaatiopalvelu sijoittuu kirjaston yhtey-
teen, se loittonee liiaksi tutkijoista – tutkijat ei-
vät suostu hakeutumaan kirjastoon, vaan in-
formaatikkojen on oltava heidän läheisyydes-
sään”.31

Jyväskylän yliopiston kirjasto oli juuri vuon-
na 1974 saanut uuden rakennuksen, jonne kir-
jastopalvelut ja kokoelmat keskittyivät ja josta 
tuli suosittu opiskelijoiden, tutkijoiden ja opet-
tajien työskentelypaikka. Asiakkaat osasivat 
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hakeutua tietopalveluun ja heitä myös tarvit-
taessa ohjattiin sinne. Jyväskylän yliopiston 
kirjasto on vuosikymmenten ajan pitänyt kiin-
ni keskitetystä toimintamallista eikä muita täy-
den palvelun kirjastoja syntynyt kampuksille, 
vaikka laitokset ovat niitä aika ajoin voimak-
kaasti vaatineet.32 Laitosten aineistopalvelut 
on hoidettu pääkirjastosta, jossa myös eri tie-
teenalojen pääkokoelmat ovat sijainneet. Vain 
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 
peruskokoelmat ovat laitoksilla. Tietopalvelu-
jen keskittyminen on vuosikymmenten aikana 
merkinnyt informaatikkojen osaamisen vah-
vuutta ja jakamista asiantuntijuutta vaativissa 
tehtävissä, palvelun yhdenmukaisia toiminta-
tapoja sekä mahdollisuuksia yhteisiin kehittä-
mishankkeisiin. Tietopalvelu on osaltaan huo-
lehtinut aktiivisesti laitosyhteistyöstä yhdessä 
kirjaston muiden toimintojen kanssa. 

keskuskirjastotehtävät jyväskylän 
yliopiston kirjastossa

Jyväskylän yliopiston kirjasto määrättiin val-
tioneuvoston päätöksellä kasvatustieteiden, 
psykologian ja liikuntatieteiden keskuskirjas-
toksi 26.5.1977.33 Valtioneuvoston päätös tie-
teellisistä keskuskirjastoista kumottiin vuonna 
2004. Kirjastonhoitaja Pekka Raittila totesi jo 
vuonna 1959, että aina historiansa alkuvaiheis-
ta Jyväskylän tieteellinen kirjasto oli kokoelma-
politiikassaan profiloitunut kasvatustieteiden 
erikoiskirjastoksi.34 Myös psykologian tutki-
muksella on Jyväskylässä vankat juuret: Kas-

vatusopillinen korkeakoulu oli saanut maam-
me ensimmäisen varsinaisen psykologian pro-
fessuurin, ja sitä hoitivat monet maineikkaat 
alan edustajat.35 Liikuntatieteellinen tiedekun-
ta perustettiin Jyväskylän yliopistoon vuon-
na 1968.36 Tämän jälkeen Helsingin yliopis-
ton voimistelulaitos asteittain lakkasi. Liikun-
tatieteellinen osasto oli itse asiassa syntynyt 
Kasvatusopilliseen korkeakouluun jo vuon-
na 1963.37 Liikuntatieteellinen tiedekunta ajoi 
alan keskuskirjaston perustamista Jyväskylään 
1960-luvun lopulta lähtien.38 

Keskuskirjastostatuksen toivottiin tuovan 
erityisrahoitusta esimerkiksi aineistohankin-
toihin suoraan Opetusministeriöltä ohi kehy-
sorganisaation. Tämä ei kuitenkaan toteutu-
nut kuin muutamana vuonna. Kun 1990-luvun 
valtionhallinnossa siirryttiin tulossopimuksiin 
perustuvaan rahoitukseen, ennustettiin sen lo-
pullisesti tuhoavan keskuskirjastoidean, koska 
kirjastoilla ei olisi motivaatiota kansallisiin teh-
täviin.39 Toisaalta todettiin, että keskuskirjas-
toaloilla palvellaan erityisesti oman kehysor-
ganisaation opetusta ja tutkimusta ja että Suo-
meen oli kuitenkin saatu toteutetuksi melko 
kattava tieteellisen tiedonvälityksen tietohuol-
to, työnjako ja palveluverkosto.40 Kansallinen 
elektroninen kirjaston (FinELib) on luontevas-
ti jatkanut työtä aineistohankintoja koordinoi-
malla. Jyväskylän yliopiston kirjaston aineisto-
hankinnoissa ja kokoelmatyössä keskuskirjas-
toalat ovat painottuneet näihin päiviin saakka. 
Erityisesti keskuskirjastoalojen kansainväli-
set aikakauslehtikokoelmat ovat olleet katta-



jyväskylän yliopiston kirjaston henkilökunta valmistautuu siirtymään korkeakoulujen uuteen kirjasto-

järjestelmään vuonna 1989. kuva: jyväskylän yliopiston museon valokuvakokoelma.
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vuudeltaan merkittävät sekä kansallisesti että 
myös pohjoismaisesti. 

Keskuskirjastotehtävien kokonaisuus oli 
suuri resursseihin nähden. Varsinkin tietopal-
velujen tehtävistä iso osa kohdistui omaa yli-
opistoa laajemmalle alueelle: olipa kyse sitten 
tiedonhakupyynnöistä yksittäisille koti- ja ulko-

maisille asiakkaille tai kansallisesta ja kansain-
välisestä verkostoyhteistyöstä. Vaikka keskus-
kirjastot on virallisesti lopetettu, tehtäviin vaa-
dittava asiantuntijuus on kirjastoissa säilynyt, 
mikä näkyy edelleen sekä palvelu- että kehittä-
mistehtävissä, esimerkiksi elektronisten aineis-
tojen valinnassa ja tietokanta- ja sanastotyössä.

kuva: jyväskylän yliopiston museon valokuvakokoelma.
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kasvatustieteet  
ja psykologia

JYK:ssa aloitettiin keskuskirjastoalojen tieto-
palvelu kasvatustieteissä ja psykologiassa, ja 
yksi kirjastonhoitajan virka kohdennettiin tä-
hän tehtävään. Virkanimike muutettiin vuosia 
myöhemmin informaatikoksi. Tietopalvelua 
johti Riitta Väisäsen jälkeen toimistopäällikkö 
Toini Alhainen aina vuoteen 2004 saakka, ja 
hänen alaisuudessaan toimi koko Palvelutoi-
misto vuoden 1998 kirjaston organisaatiouu-
distukseen saakka. Kirjasto oli aloittanut tie-
topalveluyhteistyön Kasvatustieteiden tutki-
muslaitoksen (KTL) kanssa vuonna 1969. KTL 
jatkoi muun muassa Suomalaisen kasvatusalan 
kirjallisuuden luettelo -julkaisun laadintaa. 
JYK:ssa ryhdyttiin aluksi selvittämään poh-
joismaisen yhteistyön mahdollisuuksia kasva-
tustieteen ja psykologian bibliografioinnissa.41 
Tämä loi pohjan myöhemmälle PEPSY-tieto-
kannalle. 

Vuonna 1990 kirjasto sai kasvatustieteiden 
informaatikon viran, ja kotimaisen kasvatus-
alan julkaisutoiminnan bibliografiointi tuli 
myös kirjaston vastuulle. Vuonna 1995 kasva-
tustieteiden tietopalvelut laajenivat kirjastos-
sa edelleen, kun KTL:n kanssa sovittiin yhden 
vakanssin siirrosta kirjastoon. Samalla KTL 
luovutti kirjaston tehtäviksi myös muutamien 
muiden kansallisten ja eurooppalaisten rekis-
terien ja tiedonvälitystehtävien kokoamisen ja 
ylläpidon. Näitä tehtäviä hoidettiin vuoteen 
2003 saakka.

liikuntatieteet

Liikuntatieteiden tietopalvelutehtävistä vasta-
si Jyväskylässä ensin Liikunnan ja kansanter-
veyden edistämissäätiön (LIKES) vuonna 1971 
lopulla käynnistämä tietopalvelu, ja. toiminta 
alkoi Liikunta-rakennuksessa.42 Tietopalvelu 
siirtyi pääkirjastoon uudisrakennuksen val-
mistuttua vuonna 1974. Myös liikuntatieteiden 
osalta oli keskusteltu siitä, voiko tietopalvelu 
sijaita kirjaston tiloissa vai menestytäänkö teh-
tävässä paremmin, jos toimitaan välittömässä 
yhteydessä tutkijoihin. Kansainvälisten koke-
musten perusteella ja Tinfon suositusten mu-
kaisesti nähtiin oikeaksi ratkaisuksi sijoittua 
kirjastoon muiden keskuskirjastopalvelujen 
yhteyteen.43 

Kirjastoon perustettiin liikuntatieteiden in-
formaatikon virka vuonna 1985, ja tehtäviä 
hoidettiin yhteistyössä LIKES-tietopalvelun 
kanssa. Erityisesti liikuntatieteiden keskus-
kirjastotehtävissä korostui alan tiedonvälityk-
selle asetettu tavoite palvella paitsi tieteellistä 
tiedonvälitystä myös edistää tutkimustiedon 
soveltavaa käyttöä.44 Opetusministeriön lii-
kunta- ja nuoriso-osasto on rahoittanut joitakin 
tiedonvälitysyksikköjä, ja se on halunnut koor-
dinoida eri puolella Suomea toimivien liikun-
nan tiedonvälitysyksikköjen toimintaa. Nämä 
ovatkin harjoittaneet monipuolista ja aktiivista 
yhteistyötä 1980-luvun loppupuolelta näihin 
päiviin.45 

Jyväskylän yliopiston kirjasto ja LIKES-tie-
topalvelu katsoivat täyttävänsä osuutensa lii-
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kunnan yleistajuisen aineiston tiedonvälityk-
sessä kehittämällä ja ylläpitämällä suomalaista 
alan asiasanastoa sekä bibliografioimalla ko-
timaista julkaisutoimintaa. LIKES-tietopalve-
lu lakkasi vuonna 2005, minkä jälkeen kirjasto 
on vastannut liikuntatieteiden tietopalveluista. 
Informaatikon toimenkuvasta jouduttiin luon-
nollisesti karsimaan monia aiempia keskuskir-
jastotehtäviä. Liikuntatieteiden tehtävissä huo-
mioidaan edelleen Jyväskylän yliopiston ase-
ma ainoana yliopistollisena liikuntatieteiden 
koulutus- ja tutkimusyksikkönä.

tiedonhakupalvelut

Keskuskirjastoalojen tietopalveluja markkinoi-
tiin omassa yliopistossa tutkijoille, opettajille 
ja opiskelijoille sekä kansallisesti kirjastoille, 
julkiselle hallinnolle ja yksityisille yrityksille. 
Palveluja markkinoitiin koulutustilaisuuksissa 
ja seminaareissa sekä palveluesittein ja lehtiar-
tikkelein. 

Vielä 1980-luvun loppupuolella tutkijat ja 
muut kansainvälistä tutkimustietoa tarvitsevat 
olivat riippuvaisia tietopalveluista, ja informaa-
tikkojen ammattitaitoon kuului eri tietokanto-
jen ominaisuuksien ja sanastojen tuntemus, ha-
kuprofiilien laadinta yhteistyössä asiakkaiden 
kanssa sekä hakujen toteuttaminen komento-
kielellä datayhteyksin tietopankeista. Tiedon-
hakuja tehtiin siis lähinnä atk-pohjaisesti. Ne 
olivat asiakkaille maksullisia, ja haun hintaan 
vaikuttivat komentojen määrä, käytetty yhteys-
aika ja tulostettavien viitteiden määrä. Hakutu-

lokset tilattiin lähes aina off-line-palveluna, jol-
loin ne tulivat postissa 10 päivän sisällä. Näin 
hakuistunto tuli halvemmaksi kuin jos viitteet 
olisi tulostettu suoraan printterille. Samalla 
kun asiakkaalle toimitettiin viitelista hänen tie-
donhakukysymyksestään, häntä informoitiin 
julkaisujen käsille saamisesta joko lähimmästä 
kirjastosta tai kaukopalvelun kautta.

Ulkomaisia ATK-pohjaisia tiedonhakuja teh-
tiin lähinnä keskuskirjastoaloilla ja niiden lähi-
tieteissä, mutta kysynnän mukaan muillakin 
yliopiston tutkimusaloilla. Jonkin verran teh-
tiin manuaalisia tiedonhakuja painetuista bib-
liografioista, mutta vähitellen niistä luovuttiin 
työläinä ja hitaina. Ennen internetaikaa laadit-
tiin neuvontaa ja koulutuksia varten eri alojen 
hakuteoksista, sanakirjoista ja bibliografioista 
manuaalisia luetteloita.

Informaatikon vuorovaikutustaidoilla asi-
akkaan toimeksiantotilanteissa oli ratkaiseva 
merkitys itse tehtävässä onnistumisessa. Infor-
maatikon tuli siis tunnistaa asiakkaan tiedon-
tarve: oliko kyse arkitiedosta, tutkimustiedon 
soveltamisesta vai tiedonhausta tutkimustyö-
hön sekä missä vaiheessa asiakas oli tehtä-
vässään: vasta aloittamassa vai jo pidemmäl-
le edennyt. Tiedontarpeen tunnistaminen on 
välttämätöntä edelleenkin, vaikka tiedontar-
vitsija hakee itse tiedonlähteensä. Informaa-
tikon rooli on konsultoida ja ohjata asiakkaan 
itsenäistä tiedonhakuprosessia. Näkökulma on 
siis laajentunut asiakkaan tiedontarpeen ym-
märtämisestä tiedonhallinnan prosessien tun-
nistamiseen
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Yhteistyön voimaa 

Keskuskirjastotehtävissä mainittu yhteistyö 
kirjastojen, tutkijoiden ja muiden tiedontarvit-
sijoiden kanssa, on merkinnyt verkostoitumis-
ta eri asiakas- ja sidosryhmien kanssa. Näkyvää 
yhteistyötä ovat olleet vuosittaiset koulutus- ja 
neuvottelutilaisuudet, joissa on markkinoitu 
palveluja, kuultu käyttäjien toiveita sekä kehi-
tetty yhteistoimintaa esimerkiksi muiden kir-
jastojen kanssa. 

Kansainvälinen yhteistyö on kuulunut myös 
tehtäviin; sitä on tehty eri aloilla joko pohjois-
maisella, eurooppalaisella tai kansainvälisellä 
tasolla. Yhteistyössä oleellista on ollut kyseisen 
tieteenalan tiedonvälitys: konkreettinen bib-
liografioiden, hakemistojen tai tietokantojen 
laadinta ja ylläpito, tai muun tiedonvälityksen 
kehittäminen. Aktiivisimpina aikoina kokouk-
sia järjestettiin vuosittain, joten kansainvälinen 
yhteistyö oli merkittävä osa informaatikkojen 
työtä ja osaamista. 

Ennen internetaikaa eri tieteenalojen tutki-
jat halusivat aktiivisesti edistää pohjoismaista 
tiedonvälitysyhteistyötä, koska yleisesti koet-
tiin, että kansainväliset tietokannat sisälsivät 
etupäässä amerikkalaista tutkimustietoa, ja 
pohjoismaisista tutkimuksista ja sovelluksis-
ta ei ollut saatavissa riittävästi julkista tietoa. 
Yhteistyöhön pyydettiin mukaan alan kirjas-
toja ja tietopalveluja. Joillakin aloilla päästiin 
konkreettisiin tuloksiin: tietokantojen ja ha-
kemistojen ylläpitoyhteistyöhön, mutta ta-
keet jatkuvasta rahoituksesta ovat kaataneet 

useimmat yhteistyömallit. Tästä huolimatta 
kansainvälinen ja pohjoismainen kirjasto- ja 
tietopalveluyhteistyö on merkinnyt eri aloilla 
asiantuntijuuden vahvistamista ja jakamista. 
Lisäksi monissa asiakaspalvelutilanteissa on 
voitu hyödyntää epävirallisia kontaktimahdol-
lisuuksia muiden maiden kollegojen kanssa.

keskuskirjastoalojen kotimainen 
julkaisutoiminta näkyviin ja 
haettavaksi

Keskeinen ja resursseja vaativat keskuskirjas-
totehtävä on ollut tieteenalojen kansallinen 
bibliografiointi. Suomalaisen kasvatusalan kir-
jallisuus -bibliografian toimittamisesta vastasi 
siis Kasvatustieteiden tutkimuslaitos vuoteen 
1990 saakka, jolloin tehtävä siirtyi Jyväskylän 
yliopiston kirjastolle.46 Kotimaisen psykologi-
sen kirjallisuuden bibliografiointia ei sen sijaan 
ollut harjoitettu ennen kuin kirjasto käynnisti 
työn Suomen psykologisen seuran osarahoi-
tuksella 1980-luvun alussa.47 Suomen liikun-
ta- ja urheilukirjallisuus -bibliografia puoles-
taan oli aiemmin ilmestynyt Liikuntatieteelli-
sen seuran kustantamana, mutta tehtävä siirtyi 
Jyväskylän yliopiston kirjastolle ja LIKES-tieto-
palvelulle vuodesta 1983 lähtien.48

Jyväskylän yliopiston kirjastossa bibliog-
rafiat pystyttiin tuottamaan alusta lähtien 
atk-pohjaisina. Tehtävässä hyödynnettiin kir-
jaston vapaakappalekokoelmaa, joten esimer-
kiksi Suomen liikunta- ja urheilukirjallisuus 
-bibliografiat voitiin laatia kattamaan alan 
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koko Suomessa vuosittain ilmestyneen aineis-
ton, ja bibliografiaan pystyttiin valitsemaan 
esimerkiksi virallisjulkaisuja, pienpainatteita, 
vähälevikkisiä aikakauslehtiä ja muuta ”har-
maata kirjallisuutta”. 

Painetut bibliografiat ilmestyivät vuosibib-
liografioina melko lailla hitaasti, ja niitä laa-
dittiin aina 1980-luvun loppupuolelle saakka. 
Niistä muodostui myös koko ajan tietokanta, 

KATI, johon sisältyi useiden eri alojen koti-
maista kirjallisuutta. KATI-yhteistyötä ja pai-
nettujen bibliografioiden laadinnan teknis-
tä osuutta koordinoi Tieteellisten kirjastojen 
atk-yksikkö, myöhemmin Kansalliskirjaston 
Linnea-palvelut. 

KATI-yhteistyö muuttui yliopistokirjasto-
jen VTLS-kokonaisjärjestelmän käyttöönoton 
myötä ARTO-yhteistyöksi vuonna 1995, ja teh-
tävä on kattanut sen jälkeen vain artikkeleiden 
luetteloinnin ja sisällönkuvailun. Samoihin ai-
koihin KATI- ja ARTO-tietokannat saatiin asi-
akkaiden maksuttomaan itsenäiskäyttöön: 
KATI CD-ROM-muodossa ja ARTO kirjastojen 
tiedonhakupäätteiltä. Myöhemmin KATI-ai-
neisto yhdistettiin ARTOon ja se oli www-käy-
tössä yliopistojen ja kirjastojen verkoissa, kun-
nes vuodesta 2011 se saatiin vapaaseen kansa-
laiskäyttöön, kuten myös aiemmin rajoitetussa 
käytössä ollut yliopistokirjastojen yhteistieto-
kanta LINDA. 

ARTOon on pyritty kattamaan tärkeimpien 
kotimaisten ammatti- ja tiedelehtien artikke-
lien tiedot kuukauden sisällä lehden ilmesty-
misestä. Koska kirjastot eivät saa kompensaati-
ota ARTO-työstä, monien tärkeidenkin lehtien 
luetteloinnista on luovuttu, mikä on heikentä-
nyt ARTOn luotettavuutta kotimaisena artik-
kelitietokantana. Yliopistojen uuden rahoitus-
mallin käyttöönotto lähivuosina saattaa muut-
taa tilannetta, kun tarvitaan luotettavaa tietoa 
henkilökunnan julkaisutoiminnasta. ARTOa 
tulisikin kehittää sekä tutkimushallinnon että 
tiedonhakijan tarpeiden mukaisesti.

jyväskylän yliopiston kirjaston online-luette-

lon avajaiset tammikuussa 1991 on kirjaston 

100-vuotisen historian keskeinen merkkitapah-

tumia. kuva: jyväskylän yliopiston museon valo-

kuvakokoelma.
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tieto löydettäväksi  
sisällönkuvailun avulla

Tietopalvelutoiminnan ja bibliografioinnin yh-
teydessä on kirjastoissa kehitetty dokument-
tien sisällönkuvailua, ja erilaisista numeerisis-
ta ja merkkimuotoisista luokitusjärjestelmistä 
(muun muassa Yleinen kymmenluokittelu eli 
UDK) on siirrytty asiasanastoihin ja tiedonha-
kuun luonnollisella kielellä. Eri tieteenalojen 
suomalaisten omien asiasanastojen eli tesau-
rusten laadinta aloitettiin samoihin aikoihin 
1980-luvulla Yleisen suomalaisen asiasanaston 
(YSA)kehittämishankkeen kanssa. Sanastotyö-
hön on monilla aloilla liittynyt myös kansain-
välistä yhteistoimintaa eli on laadittu moni-
kielisiä sanastoja. Jyväskylän yliopiston kirjas-
tossa laadittiin Eurooppalaisen kasvatusalan 
tesauruksen suomenkielinen versio.49 Yhteis-
työssä LIKES-tietopalvelun kanssa laadittiin 
Liikunnan ja urheilun asiasanasto sekä liikun-
tatieteellinen suomalais-englantilainen tiedon-
hakusanasto.50 Julkaisut tuotettiin vain painet-
tuina. Niiden ylläpidosta on vähitellen Jyväs-
kylässä luovuttu, ja tesaurukset on sulautettu 
Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon.

Siirtyminen luokitusjärjestelmistä asiasa-
noihin on merkinnyt suurta muutosta sekä 
kirjastoasiantuntijoille että tiedonhakijoille. 
Merkkimuotoisia rakenteita, esimerkiksi UDK-
lu kuja ei ole enää käytetty kuin teknisten tie-
teiden sisällönkuvailussa. Ne voisivat toimia 
hyvin tietokonepohjaisessa tiedonhaussa, mut-
ta suomalaisten yliopistokirjastojen kirjastojär-

jestelmät eivät taipuneet UDK:n ominaisuuk-
siin.

Asiasanastojen laadinnassa ja käytössä tar-
vitaan asiantuntijuutta, jotta ymmärretään 
käsitteiden merkitykset ja niiden keskinäiset 
suhteet. Jyväskylän yliopiston kirjastossa si-
sällönkuvailutyötä tekevien kirjastonhoitajien 
ja informaatikkojen välinen yhteistyö on ollut 
vahvaa kaikkina aikoina. 

Kirjastojen sisällönkuvailun haasteena on 
koneellisen tiedonhaun huomioiminen. Koska 
inhimillisen tiedon tulee nykyisin olla tallen-
nettavissa ja haettavissa tietokoneiden muistis-
ta, hakusanojen sisällöllisten merkitysten pitää 
olla myös hakukoneiden ”ymmärrettävissä”. 
Tähän tarvitaan semanttista webiä sekä uuden-
tyyppisiä asiasanastoja, ontologioita, jolloin 
mahdollisuudet tiedonhaun onnistumiselle 
ovat paremmat sekä hakukoneen että tiedon-
hakijan kannalta kuin nykyisten vain inhimil-
liseen ajatteluun perustuvien asiasananastojen 
avulla. 51

muun tietopalvelun kehitys 
keskuskirjastotehtävien rinnalla

Useimpia tietopalvelun uudistushankkeita 
pilotoitiin ja toteutettiin ensin keskuskirjas-
toaloilla, ja palvelut painottuivat muutenkin 
näille aloille. Erityisesti 1990-luvulla kirjastoja 
aktivoitiin hakemaan kehittämishankkeisiin-
sa mm. kansallisen Suomi tietoyhteiskunnaksi 
-ohjelman rahoitusta tai Virtuaaliyliopiston ke-
hittämisvaroja. Nämä ohjelmat ovat sittemmin 



Mirja Laitinen132

päättyneet, kansallisen kehittämistyön rahoi-
tus on kohdistettu Kansalliskirjastolle. 

Keskuskirjastoaseman päätyttyä Jyväskylän 
yliopiston kirjastoa ja tietopalvelua on kehitet-
ty yliopiston strategiasta johdettujen tavoittei-
den mukaisesti. Jo 1980-luvulla tietopalveluun 
palkattiin henkilökuntaa myös muille tieteena-
loille: ensin humanistisiin ja yhteiskuntatietei-
siin ja vuodesta 1995 alkaen myös luonnontie-
teisiin. Samana vuonna resurssoinnissa otettiin 
huomioon EU-tallekirjastostatuksen vaatimuk-
set. Tällä hetkellä kirjastoon on kaikkia yliopis-
ton tiedekuntia varten nimetty tietopalveluteh-
täviä hoitava asiantuntija.

1980-luvulle oli ominaista selvittää tietopal-
velun tarvetta erityisesti monitieteisillä tutki-
musaloilla. JYK:ssa käynnistettiin tietopalve-
luja aluksi lähinnä ulkopuolisin varoin nais-
tutkimuksen, nykykulttuurin ja kuvataiteiden 
aloilla. Naistutkimus ja kuvataiteet viivähtivät 
vain hetken Jyväskylän yliopiston kirjastossa, 
ja näiden alojen tietopalvelutehtävät siirtyivät 
muualle Suomeen. Kulttuurin tietopalvelu va-
kiintui osaksi Jyväskylän yliopiston kirjaston 
toimintaa vuosiksi 1983–1997, jolloin sitä hoi-
dettiin yhteistyössä Nykykulttuurin tutkimus-
yksikön kanssa. Informaatikon keskeinen teh-
tävä oli Kulttuuritutkimus-lehden toimittami-
nen. 

Paikallinen kirjastoyhteistyö Jyväskylän 
kaupunginkirjaston kanssa on ollut merkittä-
vää Jyväskylän yliopiston kirjaston 100-vuo-
tisessa historiassa. Keskisuomalaisen kirjalli-
suuden bibliografiointi on ollut yksi yhteistyö-

muoto.52 Tällä hetkellä Jyväskylän kirjastojen 
monipuolisessa yhteistyössä ovat mukana 
myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjas-
to ja ao-kirjasto.53 

incotermistä internetiin 

automaation lupaus

Tietotekniikan mahdollisuudet kirjastojen toi-
mintojen kehittämisessä on kansainvälises-
ti nähty jo 1960-luvulta lähtien, jolloin muun 
muassa kehitettiin atk-pohjaiseen luettelointiin 
soveltuva MARC-formaatti.54 Samoihin aikoi-
hin tietopalvelutoiminnan tueksi alettiin viedä 
painettuina ilmestyneiden tieteellisten lehtien 
indeksijulkaisuja tietokoneiden muistiin, mis-
tä sitten kehittyivät laajat ja arvostetut eri tie-
teenalojen viitetietokannat, esimerkkeinä en-
simmäisistä Chemical Abstracts ja Medline. 

Suomen yliopistokirjastojen tietotekniset 
ensiaskeleet liittyivätkin tiedonhakupalvelui-
hin ja aineiston luettelointiin. Tiedonhakui-
hin käytettiin rivikirjoittimia ja modeemeja. 
Luetteloinnissa ja kirjastojen kokonaisjärjes-
telmien suunnittelussa lähdettiin alusta saak-
ka, 1960–1970-lukujen vaihteesta etsimään 
kansallisia ratkaisuja.55 Opetusministeriö otti 
myös keskeisen roolin tietoteknisen kehityk-
sen vauhdittamiseksi.56 Suomalaisten kirjasto-
jen atk-yhteistyö on ollut ainutlaatuista maail-
manlaajuisestikin, ja sen hyödyt näkyvät myös 
tämän päivän kehitystyössä.
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kohti kirjastotietokantoja 

Jyväskylä oli ensimmäisten joukossa käyn-
nistämässä atk-pohjaista luettelointia vuonna 
1978, kun kansallisbibliografian jälkeenjäänei-
syyttä alettiin korjata atk-pohjaisen luetteloin-
tiyhteistyö avulla, johon osallistui Helsingin 
ja Jyväskylän yliopistokirjastojen lisäksi myös 
Turun yliopiston kirjasto. Tehtävään ryhtymis-
tä edesauttoi kirjastojen johdon voimakas tahto 
ja keskushallinnon tuki. Teknisenä koordinaat-
torina toimi Opetusministeriön Tieteellisten 
kirjastojen atk-yksikkö. Siitä muodostui myö-
hemmin Kansalliskirjaston Linnea-palvelut, 
joka palvelee Linnea-verkon kirjastoja. 

Työssä hyödynnettiin juuri suomennettuja 
angloamerikkalaisia luettelointisääntöjä, Fin-
marc-formaattia sekä Opetusministeriön hank-
kimia Incoterm-päätteitä. Vapaakappaleko-
koelman atk-luettelointi merkitsi suurta muu-
tosta kirjaston toiminnoissa, vaikka tietokoneet 
eivät heti näyttäytyneet asiakaspalvelussa. Uu-
simmat julkaisut eivät kuitenkaan enää löyty-
neet perinteisistä kortistoista, vaan niiden si-
jaan oli käytettävä filmikorttimuotoisia luet-
teloita. Sama kehitys jatkui myös Jyväskylän 
yliopiston yleiskokoelman ja laitosten kirjal-
lisuuden atk-luetteloinnin käynnistymisessä 
vuodesta 1980 alkaen.57 Incoterm-päätettä käy-
tettiin myös bibliografioiden luetteloinnissa ja 
vuodesta 1981 lähtien uuden vapaakappalelain 
perusteella saatujen äänitteiden luetteloinnis-
sa. Viimeksi mainittua työtä tehtiin Jyväskylän 
yliopiston kirjastossa vuoteen 1992 saakka. 

Myös joissakin muissa yliopistokirjastoissa 
aloitettiin atk-luettelointi, ja KATI-tietokannan 
tapaan koti- ja ulkomaisten monografioiden lu-
ettelointitiedoista muodostui kaksi tietokantaa, 
KOTI ja KAUKO. Nämä olivat maksullises-
sa päätekäytössä kirjastojen tietopalveluissa. 
Jyväskylän yliopiston kirjastossa käynnistet-
tiin yhteistyö yliopiston atk-keskuksen kanssa 
omien kokoelmatietokantojen saamiseksi pai-
kalliseen hakukäyttöön. Ohjelmistoksi saatiin 
norjalainen Polydoc. Näin päästin avaamaan 
JYKDOK-tietokanta vuoden 1985 alussa myös 
asiakaskäyttöön kirjastossa, missä Jyväskyläs-
sä oltiin edelläkävijöitä. JYKDOK oli käytössä 
myös yliopiston verkossa ja muissa kirjastois-
sa.58 Näin saavutettiin ylikirjastonhoitaja Oili 
Kokkosen ja toimistopäällikkö Toini Alhaisen 
johdolla tärkeä tavoite tiedonsaannin avoi-
muuden edistämisestä. He näkivät jo tuolloin 
itsepalvelun merkityksen myös tiedonhaussa 
ja tietopalvelujen roolin muuttuvan konsul-
toinnin ja koulutuksen suuntaan. Tietokan-
tayhteistyö atk-keskuksen kanssa jatkui täs-
tä eteenpäin, ja JYKDOK-perhe, myöhemmin 
JYKBIB, muodostui myöhemmin eri alojen eri-
koistietokannoista, muun muassa opinnäyte-
luetteloista. JYKBIB poistui käytöstä vuonna 
1997.

koulutus keskiöön

JYKDOK-tietokannan käyttöönoton myötä 
vuonna 1985 aloitettiin säännöllinen, kaikille 
asiakkaille avoin tiedonhankinnan koulutus, 
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joka sitten on muuttunut ja kehittynyt tarpei-
den ja tarjonnan mukaisesti. Useimmat tieto-
kantakoulutukseen osallistuneet saivat ensim-
mäisen konkreettisen kosketuksensa tiedon-
hakuun, joka nyt on useimmille kansalaisille 
Google-hakuna arkipäiväistä toimintaa. Uutta 
oli itse pääte: muun muassa enter/return -pai-
nikkeen sekä myöhemmin hiiren käyttö. Myös 
hakutapahtuman ymmärtäminen oli uusi edel-
lytys tehokkaalle kirjastonkäytölle ja tiedon-
haulle, kun tietoa ei haettu enää kortistoa se-
laamalla, vaan ”pimeästä pöntöstä”. Piti siis 
ymmärtää luetteloinnin kenttärakenteen pe-
rusteet, osata hakusanojen valinta, katkaisu 
ja yhdistäminen Boolen operaattoreilla sekä 
hakutuloksen tulkinta. Asiakkaiden ohjaus 
atk-pohjaiseen tiedonhakuun merkitsi uutta 
ulottuvuutta kirjastohenkilökunnan imagolle: 
painettujen kokoelmien ”vartijasta” tiedonhal-
linnan asiantuntijaksi.

Vaikka tietotekniikan käyttöönottoa kir-
jastoissa oli ennustettu jo 1960-luvulta läh-
tien, kesti 1980-luvun alusta katsottuna vie-
lä pitkään ennen kuin atk on hyväksytty kes-
keiseksi osaksi tiedonhallintaa manuaalisten 
toimintojen sijaan. Käyttöönottoa vastustivat 
yhtä lailla osa kirjastojen henkilökuntaa kuin 
asiakkaitakin, muun muassa yliopiston laitos-
ten henkilöstöä. Varovaisuuteen oli syytäkin: 
näyttöpäätteiden ergonomia oli varsin kehit-
tymätöntä, ja päätetyön osuudeksi työpäiväs-
tä suositeltiin vain paria tuntia. Työskentelyn 
tehostumiseen ja rutiinitehtävien häviämiseen 
päästiin vasta internetin vakiintumisen myötä.

Kirjastohenkilökunnan atk-osaamisessa oli 
useita vuosia suuria eroja, mutta koulutusta 
oli tarkoituksenmukaista järjestää vain valmis-
tauduttaessa näköpiirissä oleviin muutoksiin. 
Myös tietotekniikan standardit olivat pitkään 
kehittymättömiä. Jyväskylän yliopistossa pa-
nostettiin kotimaisten MikroMikkojen käyt-
töönottoon, jotka kuitenkin vähitellen syrjäytti 
IBM:n PC ja sen kanssa yhteensopiva standar-
di.59 Monilla työpaikoilla lienee ollut tyypillis-
tä, että tietotekniikasta harrastusmielessä kiin-
nostuneet joko motivoivat kollegoita ja esimie-
hiä innostumaan asiasta tai heidän toimintansa 
synnytti vastareaktion torjumaan tietoteknii-
kan tuloa omaan työhön. 60

Yhteiset kirjastojärjestelmät 
yliopistoihin ja korkeakouluihin

Useita vuosia kestänyt kansallinen suunnitte-
lutyö johti VTLS-kokonaisjärjestelmän (Vir-
ginia Tech Library System) käyttöönottoon 
yliopistokirjastoissa, ja Jyväskylän yliopiston 
kirjastossa se tapahtui vuonna 1991. Tämä mer-
kitsi kirjaston toiminnoille ja palveluille vielä 
suurempaa ja kokonaisvaltaisempaa muutos-
ta kuin vuosikymmenen takainen luetteloin-
nin eräajopohjainen automatisointi. Aloitet-
tiin aineistojen atk-lainaus, luettelointi saatiin 
reaaliaikaiseksi, vanhempien kokoelmien lu-
ettelointitiedot konvertoitiin tietokantaan, yli-
opistokirjastojen yhteinen LINDA-tietokanta 
otettiin asiakaskäyttöön ja luettelointitietojen 
poimintaan. Myös aineistojen hankinta ja saa-
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pumisvalvonta automatisoitiin. Koska Jyväs-
kylässä oli ollut jo viisi vuotta käytössä JYK-
DOK-kokoelmatietokanta uudemman kirjalli-
suuden osalta, muutos ei ollut niin huomattava 
asiakkaiden itsenäisen tiedonhaun kannalta 
kuin monessa muussa yliopistokirjastossa, jot-
ka nyt saivat ensi kertaa tiedonhakupäätteet 
asiakaskäyttöön. JYKDOKiin saatiin VTLS:n 
myötä tiedonhakuominaisuuksien lisäksi 
myös aineiston saatavuustiedot.

Kokonaisjärjestelmän tulo koski koko kirjas-
to henkilökuntaa. Järjestelmän käyttöönottoa 
valmistelemaan asetettiin projektiorganisaatio. 
Koko henkilökunta otettiin mukaan projekti-
suunnitteluun. Kaikki työprosessit kuvattiin 
manuaalisesti niin sanotulla seinätauluteknii-
kalla. 61 VTLS:n käyttöönotto oli vuoden 1974 
kirjaston muuton jälkeen seuraava suuri toi-
mintoja avaava ja yhteisöllisyyttä vahvistava 
ponnistus. Kirjastojärjestelmien käyttöönotto-
projektia koordinoi kirjastonhoitaja Kaisa Paa-
vilainen.

VTLS-järjestelmää pystyttiin alkuvaihees-
sa käyttämään vain HP-päätelaitteilla.62 Hen-
kilökohtaiset PC-tietokoneet olivat jo tulleet 
käyttöön muun muassa tietopalveluissa. Näin 
kirjastohenkilökunnan atk-osaamisen tasot 
vaihtelivat edelleen useita vuosia, kunnes päät-
teistä päästiin eroon viimeistään seuraavaan 
kokonaisjärjestelmään, Voyageriin, siirryttäes-
sä vuonna 2001. VTLS:n lisäksi atk-osaamista 
vaadittiin esimerkiksi sähköpostin käytössä. 
Siitä muodostui kirjaston päivittäisen viestin-
nän väline 1990-luvun alkuvuosista lähtien.

palvelujen kehittäminen atk:n myötä

VTLS:n käyttöönoton yhteydessä toteutettiin 
suuri palvelujen uudistus. Kirjaston lainaustoi-
mistot yhdistettiin, ja neuvonta jäi 2. kerroksen 
palvelupisteeseen, joka toimii nykyisin tieto- ja 
lukusalipalvelujen palvelupisteenä. Kokoel-
mat tarroitettiin kirjastohenkilökunnan yhteis-
voimin nide niteeltä. Lainauksen automatisoi-
tuessa asiakkaat tarvitsivat kirjastokortin, ja 
aineiston kiertoa päästiin nopeuttamaan myö-
hästymismaksuilla. Atk-lainaus laajeni vähitel-
len myös erilliskirjastoihin, nykyisiin kampus-
kirjastoihin. Itsepalvelulainausasema otettiin 
Jyväskylässä käyttöön ensimmäisten kirjasto-
jen joukossa Suomessa, ja se mahdollisti kirjas-
ton palveluaikoja laajemmat aukioloajat, muun 
muassa aukiolon sunnuntaisin. Atk-järjestel-
mää haluttiin hyödyntää erityisesti yliopiston 
henkilökunnan palvelujen parantamiseen. Kun 
vapaakappalekokoelma saatiin atk-lainauksen 
piiriin, mahdollistui varastotilausten teko yli-
opiston henkilökunnan omilta työasemilta. Ti-
lattua aineistoa alettiin toimittaa sisäisen postin 
välityksellä henkilökunnan työhuoneisiin. Pal-
velu-uudistusta koordinoi Riitta-Marja Kuuse-
la. Lainauspalveluissa on 2000-luvulla kehitet-
ty itsepalveluja. Vuonna 2011 otettiin käyttöön 
lajitteleva palautusautomaatti, joka nopeuttaa 
lainasta palautuneen aineiston käsittelyä. 

Neuvontapisteen tehtävinä 1990-luvun al-
kupuoliskolla oli kaikenlaiset tietopalveluky-
symykset: yksittäisten faktakysymysten lisäk-
si tiedonhankinnan ohjaus CD-ROM- ja pääte-
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käyttöisiltä tietokannoilta sekä manuaalisten 
luetteloiden ja bibliografioiden käytön ohjaus. 
Faktakysymysten osuus on palveluissa luon-
nollisesti vähentynyt vuosi vuodelta Goo-
gle-hakujen myötä. 2. kerroksen palvelupiste 
ohjaa edelleen asiakkaiden tiedonhankintaa, 
ja siellä vastataan moninaisiin aineistojen löy-
tyvyyteen ja tiedonhakujärjestelmien käytet-
tävyyteen liittyviin kysymyksiin. Aikaa vaati-
vat ja syvempää asiantuntijuutta vaativat ky-
symykset ohjataan informaatikolle tai muulle 
asiantuntijalle. 

VTLS-kaudella tietotekniikassa tapahtui 
suuria muutoksia: Windows-käyttöjärjestelmä 
otettiin käyttöön ja internetin vallankumous 
vauhdittui. Jo vuonna 1996 JYKDOK-tietokan-
taan saatiin komentopohjaisen hakuyhteyden 
rinnalle Hyperlib-www-käyttöliittymä, ensim-
mäisenä VTLS-järjestelmänä Suomessa.63 Seu-
raava kokonaisjärjestelmä Voyager on ollut 
käytössä vuodesta 2001 saakka, ja uuden kir-
jastojärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan 
parhaillaan.64 

VTLS:n käyttöönotto kansalliseksi järjestel-
mäksi oli pitkän, 1960-luvulta käynnistyneen 
yhteisen suunnittelun tulos. Kansainvälistä 
huomiota on herättänyt se, että Suomessa kai-
killa yliopistokirjastoilla on ollut yhteinen kir-
jastojärjestelmä, mikä on mahdollistanut kirjas-
toverkon tehokkaan toiminnan ja asiakkaiden 
monipuoliset mahdollisuudet hyödyntää pal-
veluja. VTLS:n lisäksi vastaavia yhteisiä pon-
nisteluja on ollut monia muitakin, ja nykyisin 
ei kirjastoilla juurikaan ole mahdollisuuksia to-

teuttaa yksin laajoja innovaatioita. Kehityksen 
lähtökohtana on tietenkin ollut, että Suomen 
yliopistojen toiminta on rahoitettu valtion bud-
jettivaroin, ja niiden kirjastot ovat myös julki-
sia. Monissa maissa on myös kestänyt pitkään 
ennen kuin kirjastoluettelot on avattu asiakas-
käyttöön ja kirjastotiloihin on hankittu asiakas-
päätteitä toisin kuin Suomessa, ”itsepalvelun 
mallimaassa”. 

kohti 2010-luvun kirjastoportaaleja

Kirjastotietokantojen kuten JYKDOK rinnal-
la toisena tärkeänä järjestelmänä toimii Nelli, 
joka on lähinnä e-aineistojen portaali. Kulu-
van vuoden aikana Jyväskylän yliopiston kir-
jasto pilotoi Kansallinen digitaalinen kirjasto 
(KDK) -järjestelmää, ja tavoitteena on sulauttaa 
JYKDOK, Nelli ja Jyväskylän yliopiston julkai-
suarkisto JyX samaan paikalliseen käyttöliitty-
mään. 

Tiedonhallinnan maailma on 2000-luvun 
kuluessa muuttunut melkoisesti muun muas-
sa e-aineistojen kasvun ja Google-sukupolven 
esiinnousun myötä. Kehittyneimmät e-aineis-
tojen hakujärjestelmät vastaavat uusien suku-
polvien tiedonhakukäsityksiä, mutta haasteita 
niihinkin liittyy: miten voidaan perustella kir-
jastojen hankkimien järjestelmien merkitystä 
Googleen verrattuna ja miten saada tiedonha-
kija tunnistamaan käyttämänsä palvelun si-
sällön ja laadun sekä hyödyntämään niihin 
liitettyjä hakutoimintoja, esimerkiksi erilaisia 
rajaus- ja suodatusmahdollisuuksia. Palvelu-
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jen käytettävyydessä sekä opetus- ja ohjausti-
lanteissa on myös otettava huomioon eri-ikäis-
ten tiedonhakijoiden taidot tietoverkkojen hyö-
dyntämisessä.

cD-rom-tietokannat yliopiston 
lähiverkkoon

Jyväskylän yliopiston kirjastossa toteutettiin 
ensimmäisenä suomalaisena yliopistokirjasto-
na CD-ROM-tietokantojen verkkokäyttö vuo-
desta 1991 alkaen.68 Hyvänä yhteistyökumppa-
nina kirjaston kanssa toimi laskentakeskuksen 
suunnittelija Otto Mäkelä, joka kävi tutustu-
massa kirjaston varoin pohjoismaiden ensim-
mäiseen CD-ROM-verkkoratkaisuun Ruotsis-
sa.69 Vuonna 1992 Jyväskylän yliopiston kirjas-
to kutsuttiin ainoana suomalaisena kirjastona 
Saksassa järjestettyyn CD-ROM- verkkokäyt-
töä käsitelleeseen kongressiin, johon osallistui 
Toini Alhainen.70 

CD-ROM-verkkokäyttö Bibelot-palvelimel-
ta oli osa Jyväskylän yliopiston Elektroninen 
kampus -hanketta. Yliopiston hankerahoitus 
kohdistettiin lähinnä kaapelointiin ja laite-
hankintoihin. Elektronisen kampuksen tuleva 
merkitys nähtiin kuitenkin täysin uudenlaise-
na, paperittomana toimintakulttuurina. Jaana 
Kuula toteaa hanketta taustoittaneen selvityk-
sen esipuheessa: 

”Papereitaan rakastavia ’akateemikkoja’ tällai-
nen muutos voi pelottaa, mutta muutos ei tapah-
du kerralla, eivätkä paperit ainakaan kokonaan 

häviä. Siksi jokainen voi nukkua yönsä rauhassa 
tästäkin eteenpäin!”71

Tiedonhaku siirtyi verkon myötä tutkijoiden 
ja opettajien omiin työhuoneisiin; se oli mah-
dollista vuorokauden aikoina, ja tietokannat 
olivat myös samanaikaisesti usean henkilön 
käytössä. Myös opiskelijat pääsivät verkkoon 
eri puolilta yliopistoa: pääkirjaston lisäksi esi-
merkiksi mikroluokista ja erilliskirjastoista. 
Vaikka tietokannat sisälsivät vain viitetieto-
ja tutkimuksista, mahdollistivat ne osaltaan jo 
1990-luvun alkupuolella tietotekniikan moni-
puolisen hyödyntämisen opiskelussa ja tutki-
muksessa. 

CD-ROM-tietokantojen ilmestyminen mark-
kinoille ja kirjastoihin ja yliopistojen tietoverk-
koihin asiakkaiden itsenäiskäyttöön merkit-
si tiedonhakijoille muun muassa pääsyn kan-
sainvälisiin tutkimusartikkeliviitteisiin. Jos ei 
ollut mahdollista maksaa informaatikon teke-
mästä tiedonhausta, tiedonhakijan ei enää tar-
vinnut tyytyä vain bibliografioiden selailuun, 
vaan hän maksuttomasti käyttöönsä luotetta-
via tiedonlähteitä hyödyntäen tietokantojen 
monipuolisia hakuominaisuuksia, joita aiem-
min vain informaatikot hallitsivat. Näin infor-
maatikkojen yksi keskeinen alkuperäinen teh-
tävä, toimeksiannoista laadittavat tiedonhaut, 
ovat vähitellen hävinneet melkein tyystin toi-
menkuvasta. CD-ROM-tietokantojen ja sen jäl-
keen käyttöön saatujen elektronisten aineisto-
jen merkitys tutkimuksen laatuun ja entistä no-
peampaan tiedonvälitykseen on kiistaton.
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Kansainvälisiä, suorakäyttöisiä vii-
tetietokantoja alettiin markkinoida 
loppukäyttäjille, tietopalveluille ja kir-
jastoille CD-ROM-levyinä 1980-lu-
vun puolivälistä, kun se oli teknisesti 
mahdollista. Oili Kokkonen ja Toini 
Alhainen tutustuivat näihin tuotteisiin 
Lontoon Online-päivillä joulukuussa 
1986. 65 Jyväskylän yliopiston kir-
jaston ensimmäinen CD-ROM-han-
kinta oli kasvatustieteen ERIC-tieto-
kanta vuonna 1988. 66 Seuraavan 
vuoden aikana hankittiin psykologian 
PsycLIT, liikuntatieteen Sport ja lää-
ketieteen Medline.67 CD-ROM-tie-
tokannat eivät olleet halpoja, mutta 
niiden hankintaan ryhdyttiin, koska 
loppukäyttäjille haluttiin suoda 
mahdollisuus päästä itse käsik-
si tarvitsemaansa viiteaineistoon. 
CD-ROM-tietokannat päivittyivät 
melko hitaasti: kerran kuukaudes-
sa tai jopa vain kerran vuodessa, 
joten tietopalveluissa haettiin edel-
leen asiak kaiden tarvitsemaa aivan 
uusin ta tietoa maksullisista tietopan-
keista. Jyväskylän yliopiston kirjaston 
CD-ROM-tietokantakokoelma oli 
laajimmillaan 50 nimekkeen suurui-
nen vuonna 1997, josta eteenpäin 
tietokannat siirtyivät vähitellen saa-
vutettaviksi internetyhteyksin.

CD-ROM-levyjen käytössä tarvit-
tiin mikrotietokoneita, ja niitä hankit-

tiin informaatikkojen työhuoneisiin, 
neuvonta-alueelle asiakaskäyttöön ja 
luentosaliin opetusta varten. Tuosta 
ajasta näihin päiviin informaatikkojen 
tehtäviin on kuulunut tiedonhaku-
palveluiden opasmateriaalin laadinta 
lähinnä oman kirjaston asiakaskun-
taa varten. Jokaisesta CD-ROM-ai-
neistosta laadittiin vaihe vaiheelta 
etenevät manuaaliset käyttöohjeet, 
joita päivitettiin aina uusien ver-
sioiden myötä. Tuolloin suuri osa 
CD-ROM-levyjen käyttäjistä oli varsin 
tottumattomia tietotekniikkaan. Oh-
jelmistot perustuivat komentopoh-
jaiseen dos-käyttöjärjestelmään, ja 
Windows-järjestelmä yleistyi vasta 
CD-ROM-tallenteiden elinkaaren lo-
pussa. Ohjausta, oppaita ja opetusta 
tarvittiin sekä tekniikassa että itse 
tiedonhaussa: sen valmistelussa, tie-
tokantaan integroidun tesauruksen 
käytössä sekä oman hakutuloksen 
ja viitteiden arvioinnissa. Mikrotieto-
koneiden käyttö mahdollisti tulosten 
tallennuksen tiedostoksi. 

Kirjasto markkinoi aktiivisesti 
CD-ROM-tietokantojen itsenäiskäyt-
töä muun muassa järjestämällä sään-
nöllistä, avointa koulutusta. Tilaisuu-
det olivat varsin suosittuja, ja myös 
yliopiston opettajat ja tutkijat osallis-
tuivat niihin aktiivisesti. Koska tieto-
koneiden käyttö ei ollut vielä yleistä 

myöskään laitoksilla, CD-ROM-levy-
jen itsenäiskäytöstä olivat kiinnostu-
neimpia tietotekniikan edelläkävijät, 
jotka toimivat ”sanansaattajina” ja 
innostajina kollegoilleen.

ritva loimio esittelemassa kirjaston ensimmäi-

sia cD-rom-levyjä 1988. kuva: jyväskylän yli-

opiston museon valokuvakokoelma.
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CD-ROM-aikakauden jälkeen kaikkial-
le ulottuva internet jatkoi samaa kehitystä, ja 
tietokannat siirtyivät verkkopalveluihin, joi-
hin kirjastot hankkivat käyttöoikeudet. Jyväs-
kylän yliopisto lisensioi omina ensimmäisinä 
verkkohankintoinaan Medline- ja Asfa-tieto-
kantojen www-versiot Swets-välittäjän palve-
limelta Hollannista vuonna 1997. Tästä alkoi 
CD-ROM-tietokantojen vähittäinen alasajo. 
Www-versiot helpottivat kirjastojen työtä tie-
tokantojen käyttöönasettamisessa ja nopeut-
tivat myös tiedonvälitystä, koska tietokannat 
päivittyivät nyt reaaliaikaisesti. Swets-sopi-
muksesta siirryttiin Kansallisen elektronisen 
kirjaston konsortioihin useimpien tietokanto-
jen osalta vuonna 1999.

internet

Internetverkon mahdollisuudet tieteellisessä 
tiedonvälityksessä nähtiin maailmanlaajuisesti 
monissa kirjastoissa vuosia ennen kuin World 
Wide Web yleistyi kaikkeen verkkokommuni-
kointiin. Jyväskylän yliopiston kirjastossa etu-
joukkoon kuuluivat Oili Kokkonen, Toini Al-
hainen ja Pirkko Uusi-Penttilä. Yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten Funet-verkko yhdisti Suo-
men internetiin vuonna 1988.72 Jyväskylän yli-
opiston kirjaston tietopalveluissa ”aloiteltiin ul-
komaisten internetkirjastojen lähinnä USAn ja 
Englannin kirjastojen käyttöä” vuonna 1991.73 
Internetin mahdollisuudet nähtiinkin heti alus-
ta lähtien olevan tiedonhaussa, julkaisutoimin-
nassa, viestinnässä ja verkostoitumisessa.

Kirjaston koko henkilökunnalle järjestet-
tiin useita internetkoulutustilaisuuksia. Kou-
luttajia saatiin yliopistoyhteisöstä, lisäksi käy-
tettiin muita tunnettuja internetguruja. Ennen 
WWW-tekniikkaa syntynyt hierarkkinen ha-
kemistopalvelu Gopher otettiin Jyväskylän yli-
opiston kirjastossa käyttöön vuonna 1993. Kir-
jaston koulutuskalenterin koulutuksista ryh-
dyttiin tiedottamaan yliopiston Gopherissa. 
Samalla kirjasto aloitti internetkoulutukset asi-
akkaille, ”koska verkkopalvelumahdollisuudet 
olivat kasvaneet huomattavasti ja niiden tunte-
muksen katsottiin olevan välttämätöntä opis-
kelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa”.74

internetin käytön laajentuminen 
WWW:n myötä: kirjasto 
edelläkävijänä 

Jyväskylän yliopiston kirjaston ensimmäinen 
www-sivusto otettiin käyttöön vuonna 1994, 
yhtenä ensimmäisistä Suomen yliopistokirjas-
toista sekä Jyväskylän yliopiston laitoksista. 
Sivustojen sisällöllisen suunnittelu oli täysin 
uutta kirjastotyötä, vaikka tietopalveluissa oli 
pitkä kokemus markkinoinnista ja viestinnäs-
tä, esimerkiksi tiedotteiden ja oppaiden laadin-
nasta. Html-kielen ja ftp-tiedonsiirtoprotokol-
lan hallinta olivat uutta tietoteknistä osaamista, 
jota myös kirjastoissa tuli olla. Kirjaston edel-
läkävijän roolia kuvaa se, että Toini Alhainen 
johti yliopiston www-julkaisemisen suosituk-
sia laatinutta työryhmää 1990-luvulla, ja sama 
suositus levisi myös muiden yliopistojen käyt-
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töön. Yliopiston atk-keskus oli luonnollises-
ti työryhmän toinen keskeinen toimija, koska 
siltä edellytettiin teknistä tukea ja osaamista si-
vustojen ylläpidossa ja julkaisemisessa.75

Sisällöntuotannossa edettiin Suomessa varo-
vaisesti: ensimmäiset www-sivut olivat varsin 
koruttomia ja monesti niille koottiin linkkejä 
muihin sivustoihin ennemmin kuin olisi tie-
dotettu omista palveluista. Ensimmäisistä si-
vustoratkaisuista lähtien Jyväskylän yliopiston 
kirjaston tietopalveluissa nähtiin www-sivujen 
tärkeäksi tehtäväksi tieteenaloittaisen tiedon-
haun tukeminen ja vapautuminen paperisten 
esitteiden ja oppimateriaalien ylläpidosta.

Oman sivustokehitystyön rinnalla Jyväsky-
län yliopiston kirjaston tietopalveluissa ryhdyt-
tiin seuraamaan tärkeitä etupäässä ulkomaisia 
www-sivuja sitä myöten kun niitä alkoi ilmes-
tyä. Kiinnostavat linkit tallennettiin omin kirjan-
merkkeihin myöhempää tarkastelua varten ja 
uutuuksista tiedotettiin myös kollegoille. Myö-
hemmin hyödynnettiin myös ”automaattisia” 
uutuuslinkeistä tiedottavia palveluja. Jatkuvasti 
nousi esiin iskeviä tiedonhakupalvelujen nimiä 
sekä Suomesta että maailmalta, kunnes Google 
syrjäytti ne. Nimien kirjosta saa kuvaa esimer-
kiksi Tiedonhakijan teho-oppaasta.76

Monilla toimi- ja palvelualoilla internetiin 
siirtyminen kesti useita vuosia, mutta yliopis-
tomaailmassa se tapahtui nopeammin. Inter-
netin käyttöönotto toteutui samoin kuin aiem-
min tietotekniikan yleistymisessä: asiaa veivät 
eteenpäin harvat asiasta innostuneet, joilla sii-
hen oli osaamista. Paljon kuultiin yliopisto-

maailmassa myös skeptisiä kommentteja tie-
toverkkojen merkityksestä, varsinkin julkai-
sutoimintaa koskien. 1990-luvun puolivälissä 
idealistisimmin internetin vapaan tiedonväli-
tyksen mahdollisuuksiin suhtautuneet eivät 
nähneet niitä uhkia, mitä vastaan 2000-luvulla 
on jouduttu taistelemaan: tietoturvan haavoit-
tuvuutta, tiedonhaun näennäistä helppoutta, 
yksityisyydensuojaan kohdistuvia vaaroja, pi-
ratismia, kaupallisten toimijoiden uusia mah-
dollisuuksia voiton maksimointiin, ja myös ri-
kollisuutta. Aina silloin tällöin ennustetaan in-
ternetin kaatuvan omiin ongelmiinsa, ja noissa 

Hakukoneita  
ennen GooGlen Valtakautta:

AltaVista
Excite
HotBot
Infoseek
Lycos
Ihmemaa
Nordic Web 
Index
EuroSeek
Eemeli

Four11
BigFoot
DejaNews
Veronica
Kolumbus
Kompassi
DigiSearch
All-in-One
Informant
Pointcast

Argus Clearninghouse
BUBL Information Service
Einet Galaxy
Infomine
Serveri
Lisko
Tietotie
Alku
NetHappenings
Liszt

Lähde: Tiedonhakijan teho-opas. Heikkinen Risto et.al. Teknolit,  
Jyväskylä 1997.
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tilanteissa nähdään, että tietoverkot voisivat 
jäädä vain tutkimusorganisaatioiden sisäiseen 
käyttöön, jollaisena ne ovat syntyneetkin.

WWW-tiedonhaun osaamista haluttiin ja-
kaa oman kirjaston ja yliopiston henkilökun-
nalle sekä myös muille yhteistyökumppaneille 
ja sidosryhmille. Kirjaston koulutuskalenterin 
internetkoulutukset painottuivat sekä yleiseen 
että eri tieteenalojen WWW-tiedonhakuun. 
Yksi 1990-luvun puolivälin menestystuote oli 
JYK:lta tilatut yleisten kirjastojen henkilös-
töjen internetkoulutukset. Näitä toteutettiin 
Keski-Suomen maakuntakirjastoille ja Imat-
ran kesäyliopistossa. Monet koulutuksiin osal-
listuneista olivat ensi kertaa tekemisissä netin 
kanssa, jolloin oppiminen oli aloitettava hii-
ren käsittelystä ja muista tietotekniikan perus-
asioista. 

Virtuaalikirjasto ja renardus: 
valikoitua internet-tietoa 
tiedeyhteisöille

Aloitteellisuus ja aktiivisuus internetin käyt-
töönotossa johdattivat Jyväskylän yliopiston 
kirjaston johtamaan kansallista Virtuaalikirjas-
to-projektia, josta tuli myöhemmin myös osa 
EU-rahoitteista Renardus-hanketta. Tiedonha-
kuun internetaineistoista tarvittiin työkalua; 
joitakin hakukoneita oli otettu käyttöön linkki-
listojen ja selailun rinnalle ennen Googlen lä-
pimurtoa. Myös aineistojen arvioinnin merki-
tys tunnistettiin, vaikka netin tietomäärä olikin 
vain murto-osa tämän päivän luvusta. Ratkai-

suksi nähtiin asiantuntijavoimin kootut tiede-
yhteisöille suunnatut aihehakemistot, joista oli 
jo olemassa ulkomaisia esimerkkejä. Kansallis-
ta yhteistyötä pidettiin palvelun näkyvyyden 
ja myös ulkopuolisen rahoituksen edellytyksi-
nä. Virtuaalikirjastoa rahoitettiin Opetusminis-
teriön Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelmasta. 

Virtuaalikirjasto-projekti käynnistyi kevääl-
lä 1996, ja jo samana syksynä palvelu avattiin. 
Mukaan lähtevät kirjastot olivat alansa kes-
kuskirjastoja tai muuten kiinnostuneita ke-
hittämään täysin uutta palvelua kansallisena 
yhteistyönä tiedeyhteisöille. Jyväskylän yli-
opiston kirjasto edusti palvelussa keskuskirjas-
toalojensa lisäksi hydrobiologiaa, soveltavaan 
kielitiedettä, ja kulttuurintutkimusta. Palve-
lu oli sekä suomen- että englanninkielinen, ja 
sitä markkinoitiin myös ulkomaisille yhteis-
työkumppaneille. Laajimmillaan vuonna 2003 
Virtuaalikirjastossa oli aineistoa 60 eri alalta, ja 
palvelua ylläpiti 18 tietopalveluorganisaatiota. 

Vuonna 1999 Virtuaalikirjasto lähti mukaan 
EU-rahoitteisen Renardus-palvelun suunnitte-
luun. Tarkoituksena oli rakentaa eurooppalai-
sen tiedeyhteisön käyttöön kansalliset aiheha-
kemistot kokoava tiedonhakupalvelu. Muka-
na oli seitsemän maata. Jyväskylän yliopiston 
kirjastolla oli omat koordinointivastuut hank-
keessa. Muina suomalaisina partnereina olivat 
Viikin tiedekirjasto ja CSC. Renardus-hanke oli 
kirjastolle työläs tehtävä sekä teknisten kysy-
mysten että EU-raportointikäytäntöjen vuok-
si. Projektin EU-rahoitus päättyi vuonna 2002, 
jolloin palvelu avattiin käyttöön. Pysyvää ra-
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hoitusta sen ylläpitoon ei järjestynyt, ja Renar-
dus-yhteistyö päättyi 2000-luvun puolivälissä. 

Virtuaalikirjaston kehittämiselle nähtiin 
kansallisia mahdollisuuksia, vaikka Renar-
dus-palvelusta oli luovuttu. Palvelun nimi 
päätettiin muuttaa Tieteen linkkitaloksi. Vir-
tuaalikirjasto oli muuttunut vuosien myötä 
yleiskäsitteeksi, ja nimi ei vastannut palvelun 
sisältöä eikä käyttäjien oletuksia palvelun si-
sällöstä. Tieteen linkkitalon käyttöliittymä ja 
hallinnointitoiminto uudistettiin; se muuttui 
ulkoasultaan houkuttelevaksi ja tiedonhaku 
käyttäjäystävälliseksi. Uudistus tuli kuitenkin 
liian myöhään: kirjastojen motivaatio palvelun 
ylläpitoon laski vuosi vuodelta, ja osallistuja-
kirjastojen määrä väheni jatkuvasti. Vuonna 
2007 julkistetun selvityksen perusteella kirjas-
tot päättivät luopua palvelusta. Keskeinen nä-
kökohta oli hakukoneiden, lähinnä Googlen, 
nopea kehitys ja suosio sekä kirjastojen resurs-
sien kohdentuminen muihin tehtäviin. 77

Virtuaalikirjasto oli aikansa tuote, jolle kir-
jastot näkivät selkeän tarpeen ja tunnistivat 
uuden roolinsa verkkoaineistojen valitsijana 
ja käyttöön asettajana. Virtuaalikirjaston ra-
kentaminen aiheluokkineen, aineiston valin-
takriteereineen, kuvailuineen ja asiasanoineen 
oli motivoiva tehtävä, ja oli pitkälti samaa pe-
rustyötä mitä kirjastoissa on tehty ja tehdään. 
Uutta olivat itse tietokantaratkaisut sekä verk-
koaineiston luettelointi metadataformaatilla. 78 
Varsinkin Virtuaalikirjaston alkuvuosina käyt-
täjät suhtautuivat palveluun innostuneesti: tot-
tumattomalle netin käyttäjälle se toi helpon ta-

van lähestyä verkkoaineistoja. Lisäksi suomen-
kielinen käyttöliittymä koettiin tervetulleeksi. 
Tutkijayhteisöjä ei niinkään onnistuttu innos-
tamaan yhteistyöhön, eikä palvelun kehittämi-
seksi heiltä juuri saatu toiveita.

elektronisten  
tietoaineistojen läpimurto 

Internetin kehityksen alkuvuosina näytti epä-
selvältä millaiseksi julkaisutoiminta tulee 
muuttumaan: kuinka paljon tutkijat alkavat 
julkaista avoimesti verkossa esimerkiksi omil-
la tai laitoksensa kotisivuilla. Internet ei kui-
tenkaan muuttanut perinteisten arvostettujen 
tiedelehtien merkitystä, koska tutkijoiden oli 
saatava artikkeleilleen näkyvyyttä sitaatioi-
den määrinä. Tiedekustantajat saivat aikalisän 
tuotteistaa, luoda markkinat ja ansaintalogii-
kan sekä kehittää tekniset ratkaisut lehtiensä 
verkkoversioille. Verkkolehtien artikkelit voi-
tiin taittaa näköispainoksiksi pdf-muotoon 
Adobe Systemsin 1990-luvun alkuvuosina ke-
hittämän formaatin avulla.79 Aluksi tämän ”yk-
sittäisen kaupallisen” tuotteen tulevaisuuteen 
ei uskottu, mutta sille ei löytynyt kilpailijaa. 
Adobe Pdf on standardoitu vuonna 2008, ja se 
on vallitseva julkaisujärjestelmä sekä julkisella 
että yksityisellä sektorilla.80 

Kaupallisten tiedelehtien verkkoversioiden 
markkinoinnissa on ollut monenlaisia muoto-
ja. Kirjastoille niitä tarjottiin pitkään painettu-
jen lehtien kylkiäisinä. Joihinkin palveluihin on 
liittynyt karenssi esimerkiksi kuluvan vuoden 
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osalta, jolloin tilaus on mahdollistanut vain van-
hempien artikkelien elektronisen saatavuuden. 
Myöskään lehtien elektronisten arkistojen käyt-
tö tilauksen päättyessä tai lehdessä tapahtuvien 
muutosten yhteydessä ei ollut taattu. Kirjastoil-
ta alettiin edellyttää uutta lisensiointiosaamista 
ja asiantuntemusta verkkolehtipalvelujen käy-
tettävyyden ja kattavuuden arvioinnissa. Harva 
kirjasto uskalsi heti alkuvuosina luopua koko-
naan painetuista lehdistä ja luottaa verkkoleh-
tien pysyvään tai pitkäaikaissaatavuuteen. Ti-
lattiin siis rinnakkain painettua ja elektronista 
lehteä. Kyse onkin käyttöoikeudesta tiettyyn 
palveluun, eikä aineistojen ostamisesta. 

Uusi liiketoiminta synnytti jatkuvasti uusia 
palveluntarjoajia. Monet olivat varsin lyhyti-
käisiä ja sulautuivat suurempiin kokonaisuuk-
siin. Kuten aiempienkin innovaatioiden, myös 
verkkolehtipalvelujen innokkaimmat loppu-
käyttäjät olivat ensin tietotekniikasta muuten-
kin kiinnostuneet, mutta elektronisia lehtiä oli 
markkinoitava myös perinteisempiin työtapoi-
hin tottuneille vanhemmille tutkijoille. 

Kehityksen mukana mahdollistui myös 
avoin artikkeliotsikoiden uutuusseuranta joko 
lehtien kotisivujen kautta tai syntyi erityisiä 
uutuusseurantapalveluja, joista tunnetuin oli 
UnCover. Vanhin avoin tieteellinen verkkojul-
kaisupalvelu on vuodesta 1991 saakka toimi-
nut fyysikoiden arXiv. Myös jotkut tunnetut 
viitetietokannat tulivat vapaasti käytettäviksi 
internetiin, esimerkkeinä lääketieteen Medli-
ne, ilmaisversiona PubMed ja kasvatustieteen 
ERIC. Avoimuuden perustana on Yhdysvalto-

jen tiedepoliittinen linjaus, jonka mukaan kaik-
ki liittovaltion varoin tuotettu tutkimus tulee 
olla vapaasti saatavilla.81

Tieteellisen julkaisemisen avoimuus, open 
access, on ollut keskeisesti esillä internetin al-
kuajoista lähtien, mutta keskustelu on voimis-
tunut 2000-luvulla. Tällä hetkellä open access 
-julkaisemiseen on monia vaihtoehtoja, ja sii-
hen voidaan liittää myös tutkimusdatan avoin 
saatavuus. Merkittävä tapa toteuttaa tieteellis-
ten artikkelien avointa tieteellistä saatavuutta 
ovat yliopistojen ja tutkimuslaitosten omat jul-
kaisuarkistot, joihin tutkijat tallentavat artikke-
linsa rinnakkaistallenteina.82

Kirjaston hankintatoimiston ja tietopalve-
lun tiiviimpi yhteistyö erityisesti elektronisten 
lehtien saatavuuden selvittelyssä alkoi 1990-lu-
vun alkupuolella. Samoihin aikoihin taloudel-
linen lama heijastui voimakkaasti kirjastojen 
hankintamäärärahoihin, ja aikakauslehtien ti-
lauksia jouduttiin karsimaan. Laitoksia kuul-
len joistakin nimekkeistä luovuttiin kokonaan 
ja eri toimipisteiden päällekkäistilaukset lope-
tettiin. Nämä olivat kipeitä leikkauksia, mutta 
muutamaa vuotta myöhemmin keskeisiä tie-
delehtiä alettiin saada verkkokäyttöön lehtipa-
keteissa FinElibin neuvottelemina kansallisina 
konsortiosopimuksina. 

kansallinen elektroninen kirjasto  
tuo verkkoaineistot kirjastoihin

Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib syn-
tyi aluksi kolmevuotisena ohjelmana Opetus-
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ministeriön tuella heti lamavuosien jälkeen 
vuonna 1997. Valtionyhtiöiden myyntivoitto-
varoja haluttiin käyttää Suomen kilpailukyvyn 
vahvistamiseen. Lisäksi Opetusministeriö ha-
lusi tukea Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjel-
man infrastruktuuria. Koska kirjastojen han-
kintamäärärahoja oli voimakkaasti leikattu, 
markkinoille ilmestyneiden verkkolehtipalve-
lujen lisensiointiyhteistyö nähtiin kokeilemi-
senarvoiseksi ratkaisuksi. Opetusministeriö 
rahoitti ensimmäisiä yhteishankintoja merkit-
tävällä osuudella.

Kansallisen elektronisen kirjaston ensiksi 
lisensioimat palvelut olivat Academic Press, 
Cambridge Scientific Abstracts, EBSCO, Ovid 
ja Springer. Osa näistä oli pelkkiä verkkoleh-
tipalveluja, mutta joihinkin kuului myös eri 
alojen viitetietokantoja. Sopimuksia tehtiin 
myös elektronisten käsikirjojen, hakuteosten 
ja sanakirjojen sekä viitteidenhallintaohjelman 
käytöstä. MOT-sanakirjasto on vuosien aikana 
osoittautunut menestystuotteeksi, sillä se on 
ylivoimaisesti käytetyin FinELibin lisensioima 
palvelu. Yksittäisiä e-kirjoja sisältäviä paketteja 
on myös hankittu 2000-luvun alkuvuosista läh-
tien sitä myöten kun lisensiointiehdot täyttäviä 
palveluja on ilmestynyt markkinoille.

FinELib-yhteistyö on vahvistanut edelleen 
Jyväskylän yliopiston kirjaston tietopalvelun 
ja hankintatoimiston synergiaa. Tietopalvelun 
asiantuntijuutta on hyödynnetty aineistojen si-
sältöihin ja käytettävyyteen liittyvissä asioissa. 
Informaatikot ovat jäseninä FinELib-asiantun-
tijaryhmissä, joissa tehdään esityksiä uusis-

ta aineistohankinnoista konsortiolle. Kirjasto 
markkinoi aktiivisesti e-aineistopalveluja lai-
toksille ja muille kirjaston asiakkaille, laitos-
vierailuina ja -tiedotteina sekä säännöllisissä, 
kaikille avoimissa koulutustilaisuuksissa ja 
kuulee myös käyttäjien tarpeita. E-aineistojen 
käytön ohjaus on tällä hetkellä vakiintunutta 
toimintaa kaikissa asiakaspalvelutilanteissa. 
Eri tieteenalojen julkaisukäytäntöjen mukai-
sesti elektronisten lehtien vallankumous alkoi 
luonnon- ja terveystieteissä ja vasta myöhem-
min yhteiskunnallis-humanistisissa tieteissä. 
Kirjasto on tehnyt aktiivista yhteistyötä Mate-
maattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kans-
sa aineistohankinta-asioissa, jotta tutkimuksen 
kannalta välttämättömät, suhteellisen kalliit 
e-lehtikokoelmat ja erikoistietokannat on pys-
tytty hankkimaan. 

Www-pohjaiset tietokannat olivat pitkään 
pääsääntöisesti viitetietokantoja. Linkityk-
set artikkeliviitteistä lehtiin mahdollistuivat 
SFX-tekniikan avulla vasta Nelli-portaalin 
käyttöönoton yhteydessä. Tiedonhaussa löy-
tyneiden artikkelien saatavuus painettuna tai 
elektronisena oli siis erikseen tarkistettava. Pe-
rinteisiä viitetietokantoja pidettiin kuitenkin 
ensisijaisina tiedonhakupalveluina: ne olivat 
tiedeyhteisöjen arvostamia, ja hakutulosten 
laatuun vaikutti muun muassa luotettava sisäl-
lönkuvailu tietokannan oman tesauruksen mu-
kaisesti. Lehtipalvelut olivat tiedeyhteisöille ja 
kirjastoille uusia palveluja, joissa oli suorat lin-
kit kokoteksteihin, mutta monien palveluiden 
lehtivalikoima oli tasoltaan vaihteleva, kontrol-
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loitua sanastoa ollut käytettävissä eikä käyttö-
liittymän ominaisuudet riittäneet systemaatti-
siin hakuihin.  

Jo vuonna 1999 FinELib suositteli painetuis-
ta lehtitilauksista luopumista ja siirtymistä ko-
konaan e-versioihin.83 Jyväskylän yliopiston 
kirjastossa tämä linjaus toteutui vasta vuosi-
kymmentä myöhemmin. Samoin myös monis-
sa muissa yliopistokirjastossa toimittiin pit-
kään ennen kuin painetuista kokoelmista on 
voitu luopua.84 Kokoelmien siirrot Varastokir-
jastoon, josta ne on saatavissa vaivattomasti 
käyttöön, on oleellisesti helpottanut painettu-
jen aineistojen karsintaa. 

Jyväskylän yliopiston kirjaston aikakaus-
lehtikokoelma sijaitsee nykyisin suurelta 
osin yliopiston verkossa. Lehdet tilataan joko 
 FinELib-konsortion paketeissa tai omina suo-
rina hankintoina. Lehdet ovat saavutettavissa 
niin helposti, että käyttäjät eivät välttämättä 

huomaa, että ne eivät itse asiassa ole vapaata 
verkkoaineistoa vaan kirjaston tarjoama pal-
velu. Lehtien käyttö ja tiedonhaku on siis val-
lankumouksellisesti muuttunut parissa kym-
menessä vuodessa, kun palvelujen käyttö ei 
riipu kirjaston aukioloajoista eikä lehtien löy-
tymisestä omalta paikaltaan tarvitse olla huo-
lissaan. Aineistojen etäkäyttö eli kirjautuminen 
yliopistoverkkoon esimerkiksi kotikoneelta on 
teknisesti yksinkertaistunut kuluneiden vuo-
sien aikana. Elektronisten lehtien käyttömää-
rät ovat vuosien 2002–2011 välillä kasvaneet 
88 500 artikkelilatauksesta yhteen miljoonaan.

E-kirjat ovat nouseva, kehittyvä kirjastopal-
velu. Vaikka e-kirjoja on lisensioitu sitä mukaa 
kuin niiden käyttöehdot ja hinnoittelu ovat sen 
mahdollistaneet, niiden osuus painettujen kir-
jojen hankinnasta on vain hitaasti kasvanut. 
Markkinointia hidastaa osin samat seikat kuin 
aikoinaan elektronisten lehtien kehitystä: hin-

Tieteellisen informoinnin neuvottelukunnan II mietinnössä ehdotetaan ”informaatiopalvelun ja hyväksikäytön

opetuksen” järjestämistä yliopistoissa ja korkeakouluissa osana oppikursseja, jolloin opetuksen antajana olisi 

korkeakoulun kirjastonhoitaja, dokumentalisti tai informatiikan erikoisopettaja. Opetus olisi suunniteltava 

yhteistyössä aineen opettajan ja myös tietojenkäsittelyopin opettajan kanssa. Opetustehtävään tarvitaan 

lisäresursseja, jotta se voidaan hoitaa kirjastoissa virkatyönä”.86
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noitteluperusteet, tietosuoja, tekijänoikeudet 
sekä tekniset alustaratkaisut. Jo lähivuosina on 
kuitenkin odotettavissa merkittävää edistymis-
tä, ja Jyväskylän yliopistossa voidaan tarjota 
eri alojen tutkimuskirjallisuutta ja kurssikirjo-
ja sähkökirjoina ladattaviksi esimerkiksi omille 
lukulaitteille.

jYke, nelli ja kansallinen  
digitaalinen kirjasto portteina 
e-aineistoihin

Verkkotietokantojen ja -lehtien hakuun ei en-
sin ollut käyttöliittymää, vaan kirjastot listasi-
vat aineistolinkit omille sivuilleen. Kun aineis-
tojen määrät vuosi vuodelta kasvoivat, listojen 
ylläpito ja aiheenmukainen haku hankaloitui-
vat. Vuonna 2002 tuotettiin kirjaston uuden 
www-sivuston teknisellä ratkaisulla JYKe-pal-
velu, joka mahdollisti elektronisten lehtien, tie-
tokantojen, sanakirjojen ja hakuteosten selaa-
misen aihealueittain ja niiden etsimisen haku-
lomakkeella. Informaatikot osallistuivat JYKen 
käyttöliittymän valmisteluun, aiheluokituksen 
suunnitteluun ja aineistojen kuvailuun ja asia-
sanoittamiseen suomeksi ja englanniksi.

FinELibin johdolla hankittiin Suomen kirjas-
toille yhteinen ja yhtenäinen e-aineistojen por-
taaliratkaisu Nelli, joka otettiin käyttöön vuo-
den 2005 alussa. Tietoaineistojen järjestäminen 
tieteenaloittain selkeni ja lisensioidut ja va-
paasti käytettävät aineistot saatiin näkyviin sa-
maan käyttöliittymään. Portaalissa on mahdol-
lista etsiä tietoa pika- tai monihakutoiminnoil-

la. Nellin linkitystekniikka SFX mahdollistaa 
elektronisten lehtien paremman löytyvyyden 
ja myös artikkelien linkitykset viitetietokan-
toihin. Etäkäyttäjän kirjautuminen palveluihin 
tapahtuu OmaNellissä, jonne voi myös taltioi-
da hakutapahtumia ja aineistolinkkejä. Näin 
Nellistä on muodostunut kirjaston kokoelma-
tietokannan JYKDOK rinnalle opiskelussa ja 
tutkimustyössä välttämätön työkalu aineisto-
jen etsimiseen ja käsille saamiseen. Nellin ke-
hityskaari on kuitenkin loppuvaiheessa, ja kir-
jastoille, museoille ja arkistoille on tulossa uusi 
yhtenäinen portaali Kansallinen digitaalinen 
kirjasto KDK, joka mahdollistaa muun muassa 
JYKDOKin, Nellin ja Jyväskylän yliopiston jul-
kaisuarkiston (JyX) yhdistymisen paikalliseksi 
hakuliittymäksi. 

multimediat  
ja muut digitaaliset kokoelmat 

Kai Ekholm totesi jo vuonna 1993: …digitaalis-
ten kirjastojen ja arkistojen kehitys on riippuvai-
nen enemmän taloudellisista ja hallinnollisista 
seikoista kuin esim. näyttöteknologiasta. Jo ny-
kyiset käyttöliittymät ovat riittävän nopeita ja 
tehokkaita. Suurimpia onlinekirjastojen luomi-
sen ongelmia ovat mm. tekijöiden, kustantajien 
ja käyttäjien realistinen palkitseminen ja maksa-
tus.85

Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholmin linjausten 
mukaan kirjaston CD-ROM-muotoisen mul-
timediakokoelman kartuttaminen aloitettiin 
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vuonna 1997. Kokoelman tavoite oli hankin-
tapolitiikan mukaisesti tukea yliopiston ope-
tusta ja tutkimusta. Kokoelmaan kuului myös 
yleisiä tietosanakirjoja ja hakuteoksia. Aineis-
ton verkkokäytön ylläpito oli kokoelman kas-
vaessa ja monimuotoistuessa työlästä ja sittem-
min mahdotonta uusien käyttöjärjestelmien 
myötä.  Tämäntyyppiset julkaisut ovatkin siir-
tyneet luontevasti www-pohjaisiksi, ja niitä on 
lisensioitu asiakkaiden käyttöön  FinELib- ja 
kirjaston omina hankintoina. Nykyisin multi-
mediakokoelma karttuu lähinnä EU-julkai-
suina. Ekholmin aloitteesta ryhdyttiin myös 
kokoelmien digitalisointiin, ja julkaisut on 
haettavissa JyX-julkaisuarkistosta tai Libra-
ria-palvelusta.

Suuri muutos kirjastotyössä tapahtui e-ai-
neistojen esiinnousun myötä, mutta digitaa-
listen ja painettujen aineistojen hallinta muo-
dostaa edelleen keskeisen haasteen kirjastojen 
hankinta- ja kokoelmapolitiikalle, henkilökun-
nan osaamisen kehittämiselle sekä asiakaspal-
velulle ja tiedonhankinnan opetukselle.

aineistojen Hallinnasta 
tieDonHallintaan: il

mistä resurssit?

Kirjastonkäytön, myöhemmin tiedonhankin-
nan opetusta on Jyväskylän yliopiston kirjas-
tossa annettu useiden vuosikymmenten ajan, 
mutta kirjaston perustehtäviin se on kuulunut 

tieDonHankinnan opetuksen 
YHteistYöHankkeita

Kirjastossa on muutamien vuosikymmenten ajan toteutettu tiedon-
hankinnan opetuksen kehittämishankkeita, ja useimpien keskeisenä 
osana on ollut tekninen sovellus. 

Juuri ennen www-aikaa tuotettiin lyhytikäisiksi jääneitä kir jas ton 
ja tiedonhankinnan esittelyjä hypermedia- ja multimedia-tekniikalla. 
Yhteistyökumppaneina oli yliopiston laitoksia ja muita kirjastoja. 

FinELibin toimeksiannosta laadittiin FinELibin opastuspalvelu, 
Tiedonhakijan Sampo vuosina 1999–2000. Kirjasto tuotti tekstisisäl-
löt ja Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos graafisen 
suunnittelun ja multimediatekniikan. Opastuspalvelu toimi FinELibin 
aineistosivun osana. Se koostui tiedonhaun valmistelun ohjausosios-
ta sekä keskeisten FinELib-aineistojen käyttöoppaista. 

Teknolit-kustannusyhtiö tilasi kirjastolta Tiedonhakijan teho-opas 
-julkaisun, jonka laativat Risto Heikkinen, Anja Agander, Eva Ijäs ja 
Mirja Laitinen. Kirjan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1997, ja 
se ylsi aina 6., uudistettuun painokseen vuonna 2005. 

Jyväskylän yliopiston kirjasto osallistui vuosina 2001–2005 seit-
semän yliopistokirjaston yhteishankkeeseen TieDot, jossa tuotettiin 
tieteenaloittaisia tiedonhankinnan verkkokursseja. Jyväskylän osuu-
tena olivat omat keskuskirjastoalat. Hanke oli osa valtakunnallista 
Virtuaaliyliopisto-hanketta. Kirjastossa laadittiin muiden alojen verk-
kokursseja yliopiston Opetuksen laatu -hankerahoituksella.  
Verkkopedagogiikkaa opiskeltiin muun muassa valtakunnallisilla  
TieVie-kursseilla. 

Kirjasto sai yliopiston opetusneuvoston määrärahan Tiedonhan-
kinnan perusteet -kurssin Kirjastotuutori-oppimateriaalin uudistami-
seksi vuonna 2009.
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vasta vähän aikaa, mikä on näkynyt esimerkik-
si resurssointikysymyksissä. 

Tiedekunnissa ja laitoksilla kirjaston tarjoa-
man opetuksen tarve on tunnustettu vaihtele-
vasti, mikä on myös vaikeuttanut tehtävän va-
kiintumista. Monet laitokset tottuivat kuitenkin 
tilaamaan ”kirjastokäynnin” seminaariryhmil-
leen. 1970-luvun tutkinnonuudistuksessa Yh-
teiskuntatieteellinen tiedekunta otti opinto-oh-
jelmaansa informaatiotekniikan perustietouden 
kurssin, jonka se lakkautti 1990-luvun lama-
vuosina. Laitosten aktiivisuus tilata tiedonhan-
kinnan opetusta esimerkiksi seminaariryhmille 
on edelleenkin osittain perustunut perimätie-
toon, koska tätä osuutta seminaarityöskentelys-
sä ei ole kirjattu opinto-ohjelmaan eikä opiske-
lijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan 
(HOPS), ja kirjaston opetuksen markkinointi ei 
välttämättä ole kohdannut tietoa tarvitsevia. 

Kirjasto sai vuosikymmenten ajan budje-
teissaan tuntiopetusmäärärahan käytettäväksi 
muuhun kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan 
opetukseen, mikä osaltaan teki opetustyöstä 
ylimääräistä, ei kirjaston perustehtävään kuu-
luvaa. Se taas vaikeutti opetuksen pedagogista 
ja sisällöllistä kehittämistä ja muuta resursoin-
tia. Yliopistojen tulossopimukseen perustu-
va budjetointi ja 1990-luvun alkuvuosien la-
makausi edellyttivät kirjastoilta ulkopuolisen 
rahoituksen hankkimista. Tiedonhankinnan 
opetus muuttui pitkälti maksulliseksi palve-
luksi, ja laitoksia yritettiin saada maksamaan 
kirjaston opettajan tuntipalkkio. Suuria ope-
tusryhmiä priorisoitiin taloudellisin perustein. 

Vaikka lamasta selvittiin ja yliopiston sisäinen 
rahoitusmalli uusiutui 2000-luvun alussa, lin-
jauksia opetuksen asemasta kirjaston perusteh-
tävänä on hiottu näihin päiviin saakka. 

Kirjaston tilasuunnittelussa opetustehtä-
vä otettiin huomioon, kun vuonna 1974 avat-
tuun kirjastorakennukseen saatiin luentosali 
ja pari ryhmätyöhuonetta. Vielä 1980-luvul-
la jou duttiin opetusten ruuhkaviikoilla ohjaa-
maan ryhmiä avoimissa tiloissa kortistolaati-
koiden vierellä ja bibliografiahyllyjen väleissä. 
Sitä mukaa kun asiakkaiden tiedonhaku siirtyi 
atk-pohjaiseksi, opetustiloja koneistettiin. Kir-
jaston tilaratkaisuissa ja asiakaspalvelutilan-
teissa otetaan edelleenkin huomioon asiakkaan 
mahdollisuudet omatoimiseen tiedonhankin-
taan.

informaatiolukutaito osana 
akateemiseksi asiantuntijaksi 
kasvamista

Vuonna 2005 toteutettu Bologna-prosessin mu-
kainen yliopistojen tutkinnonuudistus mah-
dollisti kirjaston osallistumisen opetussuun-
nitelmatyöhön erityisesti tieto- ja viestintätek-
nisten opintoihin liittyen. Tiedonhankinnan 
opetusta ei kuitenkaan onnistuttu liittämään 
kaikkiin perusopintoihin, vaan se säilyi nii-
den tiedekuntien opetussuunnitelmissa, jois-
sa sitä oli ollut aiemminkin. Käynnissä ollut 
kansallinen Informaatiolukutaito-hanke, ja sen 
vuonna 2006 julkistama informaatiolukutai-
don suo situs ja opintosuunnitelma innostivat 
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ja velvoittivat Jyväskylän yliopiston kirjaston 
jatkamaan tiedonhankinnan opetuskokonai-
suuksien edistämistä kaikkiin tiedekuntiin. 87 
Opetuksen rakennetta ja toteutumista kuvaa-
maan laadittiin Tiedonhankinnan opintopolku 
(nykyisin Tiedonhankinnan ja -hallinnan opin-
topolku)88. 

Kirjasto sai tulossopimusneuvotteluissa 
sisäisen hankerahan vuodeksi 2006 tiedon-
hankinnan opetuksen kehittämiseksi. Hank-
keessa selvitettiin yksityiskohtaiseksi tiedon-
hankinnan opetuksen tila oppiaineittain ja 
määriteltiin rajat maksuttomalle opetukselle. 
Hankkeen aikana opetusta pilotoitiin aiem-
min saavuttamattomien laitosten kandidaat-
ti- ja proseminaareille. Hankkeen tuloksena 
voidaankin pitää tiedonhankinnan opetuksen 
integroi tumista useimpien oppiaineiden semi-
naarityöskentelyyn. 89 Vuonna 2007 kirjastossa 
avoimeksi tullut virka kohdennettiin tiedon-
hankinnan opetuksen koordinointiin ja nimi-
ke muutettiin koulutussuunnittelijaksi, mikä 
on vahvistanut opetuksen kehittämisen koko-
naissuunnittelua, markkinointia ja pedagogista 
vahvistamista. 

Tavoite kehittää asiakkaan itsenäistä toimin-
taa on hallinnon kannalta opintojen nopeutu-
mista, kun taas pedagogisesti se on osa akatee-
miseen asiantuntijuuteen kasvamista. 

Vuonna 2011 kirjastossa aloitettiin tiedon-
hankinnan opetuksen kokonaissuunnittelu-
hanke, joka vuonna 2012 on johtanut tiedon-
hankinnan sivustojen kokonaisremonttiin. 90 
Uuden kokonaisuuden tarkoitus on vastata 

opiskelijan oppimisprosessin tarpeisiin. Läh-
tökohtana on oman tieteenalan tiedonmuo-
dostuksen tavoitteiden ja julkaisukäytänteiden 
tunnistaminen sekä tiedonhaun hallinta tutki-
musprosessin eri vaiheissa. Kehittämistyö jat-
kuu edelleen, ja keskeisenä tavoitteena on pe-
dagogisesti laadukas opetus, mikä edellyttää 
vankkaa yhteistyötä yliopiston muiden opetus-
ta kehittävien toimijoiden kanssa. 

tietopalVelut  
peruspalVeluksi

Tietopalveluissa samoin kuin kirjaston monis-
sa muissa toiminnoissa on lähdetty mukaan 
usean organisaation yhteisiin hankkeisiin. Ne 
vaativat monista asioista sopimista ja takei-
ta kaikkien mukana olevien sitoutumista teh-
tävän jatkuvuuteen. Hankeyhteistyö on mer-
kinnyt myös verkostoitumista ja oppimista 
muiden kirjastojen ratkaisuista. Tietopalvelun 
hankkeissa sopimuksia ja resursseja on tarvittu 
muun muassa tietohallintoon, sisällöntuotan-
toon, aineiston käsittelyyn ja käyttöliittymiin.

Tietopalveluissa vuosikymmenten aikana 
toteutetut uudistukset ovat sittemmin integroi-
tuneet kirjaston muuhun toimintaan. Näistä 
ovat esimerkkeinä aineistojen luettelointi ja si-
sällönkuvailu, tietotekniikan hyödyntäminen 
ja tiedonhaun ohjaus asiakaspalvelussa. Monet 
resursseja vaatineet kokeilut ovat tulleet osaksi 
kirjaston peruspalveluja ja ovat myös yliopis-
ton tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuuria.
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Tiedonhankinta ja -hallintakysymykset ovat 
siis sekä asiakkaan että kirjastojen ja tietopalve-
lujen kannalta ratkaisevasti muuttuneet. Jatku-
vasti laajenevat tietoverkot ovat levittäytyneet 
painetun aineistokokoelmien rinnalle. Tiedon-
tulvaa tulee jokaisen kansalaisen oppia hal-
litsemaan omiin tiedontarpeisiinsa. Se on mah-
dollista informaatiolukutaidon ja erityisesti 
tiedon kriittisen arviointikyvyn avulla. Kaik-
ki luotettava tieto ei edelleenkään ole helpos-
ti löydettävissä, vaan sekin taito on opetelta-
va. Löydetyn tiedon ja aineistojen oikea käyttö 
on entistä tärkeämpi eettinen kysymys. Infor-

maatiolukutaito on tärkeä osa akateemisen 
asiantuntijuuden kehittymistä. Se edellyttää 
opiskelijalta myös oman tieteenalan tiedepe-
rustan ja julkaisukäytäntöjen tuntemusta. In-
formaatiolukutaito on myös välttämätön työ-
elämätaito.

Suuntauduttaessa kohti 2020-luvun kirjas-
to- ja tietopalveluja, kaikkia Suomen korkea-
koulukirjastoja yhdistää sama visio: Vuoteen 
2020 mennessä Suomen korkeakoulujen opis-
kelijoilla, opettajilla ja tutkijoilla on käytössään 
kansainvälinen digitaalinen toimintaympäris-
tö ja sen käyttämiseen liittyvät taidot.91
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NÄY JA VAIKUTA

Tietoasiantuntijoidemme opastuksella opit tunnistamaan avaintekijät tutkimuksesi  

näkyvyyden, vaikuttavuuden ja löydettävyyden taustalla

JULKAISE
Kokoa julkaisusi JYX-julkaisuarkistoon. Näin ne säilyvät yhdessä paikassa ja muutkin 

löytävät ne helposti 

Julkaise tutkimuksesi Jyväskylän yliopistosarjoissa

IDEOI JA TUTKI

Oman alasi tietoasiantuntijat ovat tukenasi, jotta tutkimusideasi jalostuu relevantiksi 

tutkimuskysymykseksi ja opit tunnistamaan keskeiset tiedonlähteet

Neuvottele räätälöidystä tiedonhankinnan koulutuksesta tutkimusryhmällesi

Tee hankintaehdotus

lähde: jyväskylän yliopiston kirjasto.
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jYVäskYlän Yliopiston kirjaston tutkijapalVelut

Jyväskylän yliopiston kirjaston tutkija-
palveluiden työryhmä aloitti virallisen 
toimintansa marraskuussa 2010. 
Taustatietoa siitä, mitä kirjaston tut-
kijapalvelut voisivat olla ja millaisia 
palveluja tutkijat odottavat, kerättiin 
kuitenkin jo edeltävänä kesänä. Tutki-
japalveluiden määrittäminen oli työn 
alussa tärkeää siksi, että kirjastolle 
tutkijat ovat aina olleet keskeinen 
asiakasryhmä, mutta kirjaston koulu-
tus- palvelusuunnittelussa heitä ei ol-
lut aikaisemmin erityisesti huomioitu.

Työryhmä kääntyi kesäkuus-
sa 2010 kirjaston tutkijahuoneissa 
työskennelleiden 23 pääasiassa väi-
töskirjaansa tekevän jatko-opiskeli-
jan puoleen kyselylomakkeella, jossa 
pyrittiin saamaan vastauksia edellä 
esitettyihin kysymyksiin. Valtaosin 
humanistisen ja yhteiskuntatieteel-
lisen tiedekuntien jatko-opiskelijoita 
edustaneet vastaajat kertoivat ole-
vansa erittäin tyytyväisiä kirjastosta 
saamaansa tiedonhakupalveluun ja 
olemassa olevaan avoimeen koulu-
tustarjontaan. Tutkijat myös toivoivat 
tutkijahuonesiipeen kahvinkeittimen, 

mutta erityisiä koulutustoiveita he 
eivät osanneet esittää. Vastaukset 
eivät olleet sinänsä yllättäviä, koska 
humanisteilla ja yhteiskuntatieteilijöil-
lä on taustallaan pitkä yksin tekemi-
sen kulttuuri. Samalla tulokset olivat 
opettavaisia koska, kyselyn jälkeen 
juuri nämä ryhmät ovat olleet muita 
innokkaimpia osallistumaan juuri 
väitöskirjaprosessia tukeviin koulu-
tuksiin.  

Syksyllä 2010 tutkijapalveluiden 
työryhmä sai kirjaston uudelta johta-
jalta Kimmo Tuomiselta tehtäväkseen 
laatia suunnitelma siitä, miten ja mil-
laisia palveluja kirjasto ryhtyy tutkijoil-
le tuottamaan. Selvityksessä otettiin 
myös kantaa siihen, millaiseen osaa-
miseen kirjaston koulutukset pyrkivät 
vastaaman. Työskentelyn tuloksena 
valmistui alkukeväästä 2011 asiakirja 
”Jyväskylän yliopiston kirjaston tutki-
japalvelut vuonna 2017”.

Kirjaston omaa tutkijapalveluiden 
suunnittelua tuki keväällä 2010 yli-
opistolla käynnistynyt laaja yhteis-
työ, jossa oli mukana muun muassa 
tiedekuntien opintopäälliköitä ja hen-

kilöstökoulutuksen edustajia. Ryh-
män työskentelyn tuloksena koottiin 
viimein yhteen paikkaan eri toimijoi-
den palveluihin ohjaavat yhteystiedot 
ja linkit.

Jyväskylän kirjaston tutkijapal-
veluiden suunnitteluryhmä myös 
seurasi tiiviisti muutoksessa ollutta 
ja runsasta keskustelua herättänyttä 
kansallista tutkijakoulujärjestelmää. 
Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu 
käynnisti toimintansa alkusyksystä 
2010 ja kirjasto on ollut alusta läh-
tien mukana tuottamassa sen yleiso-
pintotarjontaa. Tutkijakouluyhteistyö 
ja aktiivinen yhteydenpito muiden 
vastaavia palveluja tuottavien toimi-
joiden kanssa on tuonut kirjastolle 
näkyvyyttä ja uudenlaista asemaa 
osana yliopistoyhteisöä.

Kirjaston tarjoamat koulutukset 
edustavat tutkijakouluohjelmaan 
sisältyvien yleisten valmiustaito-
jen kokonaisuudessa niin kutsuttuja 
teknisiä valmiustaitoja. Ne tukevat 
jatko-opiskelijoita sekä väitöskirjapro-
sessissa että myöhemmin työelämän 
erilaisissa asiantuntijatehtävissä.



pekka olsbo

aVoimuuDella on 
merkitYstä! 
kirjaston julkaisuyksikkö 
jyväskylän yliopiston 
vaikuttavuuden edistäjänä

Julkaisuyksikkö on toimintansa alusta alkaen tähdännyt Jyväskylän 

yliopiston näkyvyyden ja menestymisen sekä tieteen avoimuuden 

tukemiseen. Pekka Olsbo käy artikkelissaan läpi julkaisuyksikön 

toiminnan keskeisiä virstanpylväitä. Julkaisuyksikkö on vuosien 

saatossa vakiinnuttanut asemansa yliopiston keskeisenä palve-

luyksikkönä.  Yliopistossa tuotettavien moninaisten digitaalisten 

aineistojen verkkojulkaisemisen myötä se myös jatkaa työtään kan-

sallisen open access -työn eturintamassa. 
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Heinäkuussa 2012 Euroopan komissio 
julkaisi näkemyksensä tieteen avoi-
muutta edistävistä toimenpiteistä Eu-

roopan unionin alueella. Tässä suosituksessa, 
joka perustuu muun muassa Eurooppa 2020 
-strategiaan, todetaan että

julkisrahoitteisten tutkimustulosten ja julkaisu-
jen avointa saatavuutta olisi edistettävä ja että 
julkaisujen saatavuudesta on tehtävä yleinen pe-
riaate hankkeissa, joita rahoitetaan EU:n tutki-
muksen puiteohjelmista.1

 
Suositus ei tullut yllätyksenä, sillä jo vuosia 

oli ainakin tieteellisten kirjastojen parissa pu-
huttu tieteen avoimuudesta ja sen merkityk-
sestä yliopistojen näkyvyyden ja tutkimuksen 
kehittäjänä.

Nämä Komission julkilausumassa esitetyt 
toimenpiteet eivät tulleet yllätyksenä myös-
kään Jyväskylän yliopiston julkaisutoiminnan 
koordinoinnista vastaavalle kirjaston julkaisu-
yksikölle. Oikeastaan tätä jo odotettiin, sillä yk-
sikön kehitysohjelmaan oli jo viimeiset 10 vuot-
ta kuulunut tieteen avoimuuden edistäminen.

Tämä tieteen avoimuuden parantamiseen 
pyrkivä strategia oli julkaisuyksikössä tietoi-
sen kehityskulun tulos. Yksikkö, jonka tehtävä-
nä on koordinoida yliopiston julkaisutoimin-
taa ja kustantaa yliopiston pääjulkaisusarjoja, 
ei voi jäädä pelkkään julkaisijan tai kustanta-
jan rooliin, sillä integroituminen yliopiston toi-
mintaan vaatii tiukempaa sitoutumista yliopis-
ton tavoitteisiin ja päämääriin.

julkaisuYksikön  
perustaminen

Mutta ymmärtääksemme tätä tietoista kehitys-
linjaa, meidän on palattava ajassa taaksepäin 
aina julkaisuyksiön perustamisajankohtaan 
saakka. Vuonna 1996 kirjaston silloinen johtaja 
Kai Ekholm sai yliopiston hallintojohtaja Erk-
ki Tuunaselta tehtäväkseen harkita yliopiston 
julkaisutoiminnan koordinoinnin ja pääjulkai-
susarjojen julkaisemisen siirtämistä yliopiston 
hallinnolta kirjastoon. Ekholm otti tehtävän 
vastaan ja jo silloin hyvin julkaisumaailman 
asioista ja muun muassa silloisen Euroopan 
Neuvoston elektroniseen kirjaan liittyvien 
hankkeiden tilasta tietoisena hän näki tässä kir-
jastolle täysin uuden roolin ja kehittymismah-
dollisuudet:

Olen […] vakuuttunut siitä, että kirjastojen tu-
levaisuuden rooliin kuuluu myös julkaisutoi-
mintaan osallistuminen. Ei vain jakamalla, vaan 
myös aktiivisesti jalostamalla, julkaisemalla ja 
jakelemalla.2 

Syksyn 1996 tulosneuvotteluihin julkaisuyk-
sikön perustaminen vietiin kehityshankkeena. 
Neuvottelujen lopputuloksena yliopiston kir-
jasto sai kehityshankkeensa läpi ja toiminnan 
perustamiselle saatiin rahoitus. Näin alkoi var-
sinainen työ julkaisutoiminnan kehittämisen 
siirtämiseksi yliopiston hallinnolta kirjastoon 
ja julkaisuyksikkö oli valmis aloittamaan toi-
mintansa vuoden 1997 alussa.
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Niinpä Jyväskylän yliopiston kirjastossa 
rynnättiin mieli avoinna täysin uuteen digi-
taalisen julkaisemisen ja erityisesti verkkojul-
kaisemisen maailmaan ja otettiin uutta tekno-
logiaa käyttöön sitä mukaa kun ehdittiin. Kai 
Ekholm oli vieraillut lokakuussa 1996 Yhdys-
valloissa tutustumassa Yalen ja Harvardin yli-
opistojen julkaisutoimintaan ja tämä matka 
vahvisti hänen näkemyksensä siitä, että kirjas-
ton julkaisutoiminnan tulee perustua digitaa-
liseen julkaisemiseen ja tarvepainatuksen hyö-
dyntämiseen.3 Niin kirjastoon ja samalla myös 
Jyväskylän yliopistopainoon hankittiin Xero-
xin XDOD-laitteisto, joka mahdollisti niin di-
gitaalisten painotuotteiden kuin verkkoversi-
oidenkin tuottamisen samalla kertaa. Tuolloin 
voitiin huoletta sanoa, että Jyväskylän yliopis-
to kulki digitaalisen julkaisemisen kehityksen 
kärjessä Suomessa.

Ja todellakin, julkaisuyksikön ensimmäi-
set vuodet menivät teknologisen kehityksen ja 
oman julkaisutoiminnan pyörittämisen mer-
keissä, sen kummemmin yliopiston kokonai-
suutta ajatellen. Uusi verkkojulkaisemisen 
maailma ponkaisi pystyyn ja toi tullessaan 
muun muassa täysin uuden tavan tuottaa opin-
näytteet verkkoon: ensimmäisenä Suomessa 
Jyväskylän yliopiston kirjasto ilmoitti saatta-
vansa kaikki opinnäytteet digitaalisen muo-
toon ja verkkoon julkaisusopimusten niin sal-
liessa.

Opinnäytteiden skannaaminen ja elektroni-
nen arkistointi oli aloitettu jo 1997 ja 16.2.1998 
avattiin virallisesti verkkopalvelu nimeltä Jy-

väskylän yliopiston kirjaston tutkielmapankki. Tut-
kielmapankki oli Suomen ensimmäisiä opin-
näytteisiin keskittyneitä verkkoarkistoja Ou-
lun yliopiston kirjaston väitöskirjatietokannan 
ohella.

Oman kustannus- ja koulutustoiminnan 
käyntiin saattaminen oli yksi luonnollisia ta-
voitteita uudelle kustantajalle. Samalla pää-
tettiin ottaa haltuun myös yliopiston julkaisu-
jen myynti ja rakennettiin kirjaston entiseen 
tupakkahuoneeseen ja silloiseen Peda-tilaan 
kirjakauppa. Tai aivan ensin tähän tilaan siir-
rettiin kirjaston jäljennepalvelu, mutta aivan 
pian tämän jälkeen 14. päivä helmikuuta 1997 
palvelun repertuaariin lisättiin myös julkaisu-
myynti. Kirjakauppa tarvitsi luonnollisesti it-
selleen nimen ja maaliskuussa 1997 tämä täy-
sin uusi kirjaston palvelupiste sai nimekseen 
Kirjavitriini.4 Näin siis sekä julkaisuyksikkö 
että Kirjavitriini juhlistavat tänä vuonna 2012 
15-vuotista taivaltaan 100-vuotiaan kirjaston 
juhlahumun rinnalla.

Syyskuun alussa 1999 julkaisupäällikkö Vesa 
Niinikangas jäi ensin vuorotteluvapaalle ja ir-
tisanoutui myöhemmin tehtävästään vuoden 
2000 alusta lukien. Hän muutti Turkuun toteut-
tamaan pitkäaikaista haavettaan ja laittoi pys-
tyyn oman kirjakustantamon Enostone. Jul-
kaisuyksikön markkinoinnista vastannut jul-
kaisusihteeri Olli Ahonen ja minut nimettiin 
organisoimaan julkaisuyksikön toiminta uu-
delleen muuttuneessa tilanteessa. Oli siis aika 
tehdä johtopäätöksiä siihenastisesta taipaleesta 
ja miettiä yksikön strategiaa hieman laajemmin.
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koHti tieteen  
aVoimuuDen eDistämistä

Koska Niinikankaan mukana hävisi myös suu-
rin palo ja taitokin yliopistosarjojen ulkopuo-
listen käsikirjoitusten tutkimiseen ja tuottami-
seen, oli tilalle keksittävä jotain muuta. Eikä 
kyse loppujen lopuksi ehkä ollutkaan lainkaan 
pakosta vaan halusta integroitua tiukemmin 
niin yliopiston, kuin kirjastonkin arkipäivän 
toimintaan. Ja hyvin äkkiä koko toiminnan ta-

voite oli selvä: julkaisuyksikön tehtävänä oli 
tehdä voitavansa yliopiston tutkimuksen nä-
kyvyyden ja samalla tietenkin myös kirjaston 
näkyvyyden ja vaikuttavuuden hyväksi. 

Vuoden 2000 alusta alkoikin varsinainen ke-
hityshankkeiden tuotantoputki. Ensimmäise-
nä ryhdyttiin kehittämään yliopiston väitös-
kirjasarjojen julkaisuperiaatteita kohti verk-
kojulkaisemista. Yhdessä Olli Ahosen kanssa 
kirjoittamamme Suunnitelma Jyväskylän yli-
opiston väitöskirjatuotannon uudistamiseksi saa-
tiin julkaisukuntoon helmikuussa 2001. Tätä 
yliopiston hallitukselle esiteltyä suunnitelmaa 
oli edeltänyt vuoden kestänyt selvitys- ja kehi-
tystyö, jonka aikana luotiin tekniset ja periaat-
teelliset edellytykset yliopiston laajamittaisen 
verkkojulkaisemisen aloittamiselle.

Samaan aikaan rakennettiin koko julkaisu-
yksikön toimintastrategiaa uuteen malliin. Tä-
män strategiatyön tuloksena syntyi ensi kertaa 
näkemys julkaisuyksiköstä yliopiston sisäisenä 
palveluyksikkönä: ”Julkaisuyksikön tavoittee-
na toimikautena 2001–2002 on kehittää toimin-
taa yliopiston sisäiseksi palveluyksiköksi, jonka 
erityisosaamisena on julkaisutoiminta ja elekt-
roninen julkaiseminen”5. Samassa strategiassa 
tuli nyt myös julkilausuttua julkaisuyksikön 
toiminnan perinpohjainen tavoite: tavoitteena 
on tieteellisen tiedon saatavuuden parantami-
nen tiedeyhteisölle ja suurelle yleisölle sekä ko-
timaassa että ulkomailla.

Tuolla väitöskirjajulkaisemisen uudistus-
hankkeella oli siinä mielessä kauaskantoisia 
vaikutuksia, että sen periaatteet ovat ohjanneet 

pekka olsbo ja Harri Hirvi perustamassa 

kirjavitriiniä vuonna 1996. kuva: jyväsky-

län yliopiston kirjaston valokuvakokoelma.



kirjaston kustantamien yliopistosarjojen julkaisumäärät. lähde: jyväskylän yliopiston kirjasto.

jyX-julkaisuarkiston latausmäärät 2011–2012 (dspace-simplestats). lähde: jyväskylän yliopiston kirjasto.
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yliopistosarjojen kehittämistä monilta osin tä-
hän päivään saakka. Julkaisemisen painopis-
tettä on määrätietoisesti yritetty viedä kohti 
verkkojulkaisemista ja näin kehittää julkaisu-
toiminnan näkyvyyttä maailmalla.

Ennen verkkojulkaisemisen maailmaan siir-
tymistä väitöskirjat levitettiin maailmalle kir-
jastojen välisen vaihtotoiminnan avulla. Myös 
julkaisuyksikkö lähetti vielä toiminnan alku-
vuosina jokaista kirjaa parhaimmillaan jopa 
70–80 kappaleen verran maailman kirjastoihin. 
Näin toimittiin, vaikka Opetusministeriö oli jo 
vuonna 1995 antanut ohjeistuksen, että vaihto-
toiminta tulisi lopettaa.6 Jyväskylässä vaihto-
toiminnan lakkauttamisesta tehtiin päätös vas-
ta vuoden 2002 alussa.

Väitöskirjojen verkkojulkaisemiseen keskit-
tyminen on kansainvälisten vaihtojen lakkaut-
tamisesta huolimatta lisännyt merkittävästi Jy-
väskylän yliopiston väitöstutkimusten näky-
vyyttä maailmalla. Esimerkiksi vuoden 2011 
aikana Jyväskylän yliopiston väitöstutkimuk-
sia ladattiin verkosta yli 180 000 kertaa. Vielä 
vuonna 2000 koko Tutkielmapankin käyttö oli 
noin 50 000 latausta vuodessa7.

jYVäskYlän Yliopiston 
julkaisuarkisto jYX

Verkkojulkaisemisen, yliopiston tuottaman di-
gitaalisen aineiston hallinnoinnin ja tutkimuk-
sen näkyvyyden kehittäminen vaati rinnalleen 
luonnollisesti jotain muuta kuin tuolloin 1998 

julkistettu Tutkielmapankki-sovellus. Uutta 
verkkoaineistojen julkaisujärjestelmää ryhdyt-
tiin rakentamaan vuoden 2002 aikana yhteis-
työssä Suomen virtuaaliyliopisto- ja Dr.EL-
MA-hankkeiden kanssa. Jo lokakuussa 2002 
saatoin todeta kirjaston tiedotuslehdessä Verk-
komakasiinissa seuraavaa:

Vanhan tutkielmapankin kaikki aineistot on nyt 
siirretty kirjaston uudelle opinnäytepalvelimel-
le. Tämän vuoksi kaikkien verkossa olevien opin-
näytteiden linkit on jouduttu päivittämään ajan 
tasalle. Viimeisiä päivityksiä tehdään vielä tätä 
kirjoitettaessa. Sähköiset aineistot on linkitetty 
suoraan kirjaston kokoelmatietokantaan, joten 
mitään erillistä sovellusta opinnäytteiden verk-
kojakeluun ei enää tarvita. Näin opinnäytteiden 
hallinnointi ja jakelu verkossa on keskitetympää, 
nopeampaa ja helpompaa myös käyttäjille.8

Vanha Xerox-pohjainen järjestelmä eli vielä 
rinnakkaiseloa uuden julkaisuportaalin kanssa 
vuoden 2002 loppuun, jolloin uusi palvelu oli 
valmis ottamaan vastaan koko verkkojulkaise-
misen kirjon ja siihen liittyvät tehtävät.

Koko 2000-luvun alku oli julkaisutoimin-
nan osalta varsinaista kehityshankkeiden ru-
tistamista. Vuoden 2004 aikana jatkettiin jul-
kaisemiseen liittyvää kehitystyötä erityises-
ti yhteistyössä virtuaaliyliopistohankkeen ja 
Dr.ELMA-hankkeen kanssa9. Virtuaaliyliopis-
tohankkeen puitteissa rakennettiin verkkojul-
kaisemiseen liittyvää koulutus- ja kehitystyö-
tä, jonka tavoitteena oli luoda yliopistolle sekä 
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tiedollisia että infrastruktuurisia edellytyksiä 
verkkojulkaisemisen kehittämiselle ja standar-
dointityölle. Vuoden 2004 aikana aloitettiin 
myös kirjaston kaksivuotisen TTS-hankkeen 
Digitaalisen aineiston tuotannon ja käytön infra-
struktuurin kehittäminen. 

Tuon TTS-hankkeen tuloksena syntyi jälleen 
ajatus yliopiston digitaalisen julkaisuarkiston 
uudistamisesta. Maailmalta oli kantautunut 
tietoja täysin uudentyyppisistä open source 
-pohjaisista julkaisuarkistosovelluksista. Niis-
tä lupaavimmalta vaikutti DSpace-niminen so-
vellus ja sen käyttöönottoa alettiinkin suunni-
tella jo vuoden 2006 alussa.

DSpace-järjestelmän käyttöönotto tuli ajan-
kohtaiseksi jälleen uuden hankkeen myötä. 
Siis kun edellistä hanketta vielä tehtiin koval-
la tohinalla, oli jo aika alkaa suunnitella uutta. 
Noin se tuohon aikaan tahtoi mennä. Olimme 
jo jonkin aikaa käyneet keskusteluja yliopiston 
viestinnän kanssa tarpeesta uudistaa Jyväsky-
län yliopiston julkaisusarjojen toiminta. Niinpä 
teimme yhdessä viestintäpäällikkö Anu Mus-
tosen kanssa hanke-esityksen yliopiston halli-
tukselle ja siihen sisältyi taustadokumenttina 
Suunnitelma Jyväskylän yliopiston julkaisusarjojen 
uudistamiseksi.  Tuossa suunnitelmassa lausu-
taan ensi kerran ääneen tahto perustaa Jyväs-
kylän yliopistoon oma digitaalinen julkaisuar-
kisto ja lähteä sen myötä paitsi uudistamaan 
yliopiston julkaisutoimintaa, lähteä myös to-
teuttamaan Opetusministeriön Avoimen tieteel-
lisen julkaisutoiminnan työryhmän muistiossa10 
esittämää Open Access -suositusta11. 

Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi ko-
kouksessaan 4.5.200512 esittämämme suun-
nitelman ja hallituksen päätöksen mukaises-
ti suunnitelma toteutettiin vuoden 2006 aika-
na yliopiston kirjaston johtamassa projektissa. 
Projektin loppuraportissa todetaan, että heti 
sen alkuvaiheessa huomattiin, että projektin 
menestyksellinen toteuttaminen edellyttää laa-
jaa sovelluskehitystyötä, jotta yliopiston verk-
kojulkaisemisen infrastruktuuri saadaan te-
hokkaan ja keskitetyn verkkojulkaisutoimin-
nan edellyttämälle tasolle13. Käytännössä tämä 
kehitystyö toteutettiin ottamalla käyttöön verk-
kojulkaisujen hallinnointi- ja julkaisujärjestel-
mä DSpace. Kehitystyön toteutti hankkeeseen 
palkattu projektisuunnittelija Pertti Pitkänen, 
joka oli ollut mukana jo useissa aiemmissa jul-
kaisuyksikön projekteissa.

Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto JyX 
julkistettiin kirjaston 95-vuotisjuhlien yhtey-
dessä 28.11.2007. Julkistamistilaisuuden vi-
deo löytyy osoitteesta http://moniviestin.jyu.
fi/ohjelmat/erillis/kirjasto/95v-seminaari/ols-
bo-heikkinen-pitkanen. 

JyXin julkistamiseen johtanut kehitys muut-
ti myös sen ympärillä käytävän keskustelun 
retoriikkaa. Ei enää puhuttu eikä puhuta yli-
opiston kirjaston tutkielmapankista vaan Jy-
väskylän yliopiston julkaisuarkistosta. Tämä 
kuvastaa myös sitä kirjastossa tapahtunutta 
ajattelu tavan muutosta: olemme rakentamassa 
yliopiston yhteistä palvelua ja kaikki tähtää yli-
opiston menestymismahdollisuuksien paran-
tamiseen.
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Oikeastaan myös termiä julkaisuarkisto pi-
täisi tarkastella uudestaan. Termi on tullut suo-
men kieleen englannin käsitteistä institutional 
repository ja archive. Kyse on kuitenkin ainakin 
Jyxin osalla paljon muusta. JyX ei ole pelkkä di-
gitaalinen arkisto vaan enemmänkin näyteik-
kuna ja portti yliopiston tuottamiin digitaali-
siin aineistoihin, olivatpa ne sitten tutkimustu-
loksia, oppimateriaaleja tai tutkimusaineistoja. 
Tätä JyXin monipuolisuutta, aineistokirjoa ja 
kattavuutta kuvastaa omalla tavallaan esimer-
kiksi Vanhakartta.fi -portaali.

Vanhakartta.fi on malliesimerkki JyXin ai-
neistoja hyödyntävästä, mutta sen ulkopuolel-
la toimivasta palvelusta. Se sisältää noin 7000 
historiallista karttaa, kartta-aiheisia tutkimuk-
sia ja karttatutkimusta täydentävää aineistoa, 
kuten valokuvia ja tarkempia tietoja taloista 
sekä talonhaltijoista. Se sisältää myös katta-
van tietopaketin maanmittauksen kehityksestä 
1600- ja 1700-luvuilla, samana ajanjaksona Suo-
messa toimineista maanmittareista ja karttojen 
tulkitsemisesta14.

Kun Vanhakartta.fi -portaali julkistettiin jou-
lukuussa 2009 tuli siitä hetkessä JyXin ladatuin 
kokoelma. Joulukuussa 2009 ja tammikuussa 
2010 portaalin sivustoilla tehtiin yhteensä lähes 
1,5 miljoonaa hakua ja JyXin tiedostojen kuu-
kausittaiset latausmäärät lähentelivät miljoo-
naa.

Vastaavanlaisia JyXin aineistoja hyödyn-
täviä portaaliratkaisuja on rakennettu myös 
Jyväskylän yliopiston ulkopuolelle. Mainit-
takoon esimerkkinä Urheilututkimukset.fi 

-portaali, joka kokoaa yhteen suomalaista ur-
heilututkimusta.

open access

Kirjaston julkaisuyksikön toimintaperiaattei-
siin on sen perustamisesta lähtien kuulunut 
tieteen avoimuuden lisääminen. JyX-julkai-
suarkiston myötä syntyi myös vihdoin oikeita 
välineitä tämän avoimuuden periaatteiden to-
teuttamiseen laajassa mittakaavassa. Näin pää-
simme siis vihdoin ihan oikeasti toteuttamaan 
vuonna 2000 lausuttua tavoitetta eli tieteellisen 
tiedon saatavuuden kehittämistä tiedeyhteisöl-
le ja suurelle yleisölle koko maailmassa.

Myös Jyväskylän yliopiston johto kiinnostui 
tieteen avoimuuden periaatteista. Loppuvuon-
na 2009 rehtori Aino Sallinen asetti Rinnakkais-
julkaiseminen ja tutkimusaineistojen hallinnointi 
-työryhmän. Asettamiskirjeessään rehtori Sal-
linen ja hallintojohtaja Erkki Tuunanen totesi-
vat että 

Tutkimustiedon avoin saatavuus on tieteellisen 
tutkimuksen peruslähtökohta. Tieteellisissä leh-
dissä julkaistut artikkelit voidaan tallentaa yli-
opiston omaan julkaisuarkistoon (rinnakkais-
julkaiseminen) […] Tavoitteenaan tukea tut-
kimustiedon avointa saatavuutta ja uudelleen 
käytettävyyttä Jyväskylän yliopiston rehtori on 
tänään tekemällään päätöksellä asettanut työryh-
män, jonka tehtävänä on tehdä esitys periaatteis-
ta ja toimenpiteistä, joilla edistetään rinnakkais-
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julkaisemista ja tutkimusaineistojen hallinnoin-
tia.15

Työryhmä työskenteli nopeasti ja antoi reh-
torille raporttinsa.16 Raportissaan työryhmä 
esittää, että 

Rehtori tekee päätöksen, jossa yliopiston tutki-
joita kehotetaan tallentamaan kaikki tutkimusar-
tikkeliensa yliopiston julkaisuarkistoon artikke-
lin TUTKA-kirjauksen yhteydessä vuoden 2011 
alusta alkaen tässä raportissa esitettyjen käytän-
töjen mukaisesti.17

Rehtori Sallinen tuki työryhmän esitystä ja 
teki 28.5.2010 päätöksen, jonka mukaan Jyväs-
kylän yliopistossa siirryttiin tutkimusartikke-
lien rinnakkaistallentamisen aikakauteen vuo-
den 2011 alusta.18 

Open access -periaatteiden yhä laajempi 
kannatus ympäri maailman on vähitellen teh-
nyt yliopistojen avoimuudesta kilpailuvaltin. 
Tutkimustoiminnan, -aineistojen ja -tulosten 
avoimen saatavuuden merkitys alkaa jo näkyä 
myös erilaisissa maailman yliopistoja parem-
muusjärjestykseen laittavissa rankingeissa. Yk-
sinkertainen fakta kun on, että mitä paremmin 
ja laajemmin yliopiston tekemä tutkimus on 
saavutettavissa, sitä enemmän yliopiston tut-
kimus saa viittauksia ja sitä vaikuttavampaa se 
on. Tuoretta tutkimustietoa tästä asiasta löytyy 
muun muassa Jyväskylän yliopiston open ac-
cess -sivustolta: openaccess.jyu.fi

Yliopistojen  
VerkkonäkYVYYs ja 
VaikuttaVuus

Maailman yliopistoja laitetaan paremmuusjär-
jestykseen useampien tutkimusinstituutioiden 
toimesta. Tällaisia paremmuuslistoja tuotta-
vat muun muassa QS World University Rankin-
gs, The Times Higher Education World Universi-
ty Rankings, Ranking Web of Universities ja ehkä 
tunnetuimpana Academic Ranking of World Uni-
versities eli niin sanottu Shanghai ranking. Otam-
me näistä lähempään tarkasteluun Ranking Web 
of Universites -listan, koska se väittää olevansa 
laajempi ja kattavampi kuin muut listaukset. 
Ranking Web of Universites on analysoinut 15000 
yliopistoa ja varsinainen listaus kattaa 12 000 
yliopistoa. Ranking Web of Universites edustaa 
uudempaa ajattelua yliopistojen vaikuttavuu-
desta, sillä sen pääpaino on yliopiston tutki-
muksen verkkonäkyvyydessä. Ja verkossahan 
tiede yhä enemmän elää, kuten myös kyseisen 
tutkimuksen metodologiaselvityksessä tode-
taan:

In the second decade of the 21st century the Web 
is key for the future of all the university mis-
sions, as it is already the most important scho-
larly communication tool, the future channel for 
the off-campus distance learning, the open forum 
for the community engagement and the univer-
sal showcase for attracting talent, funding and 
resources.19
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 Archiving and Distribution 

A POSSIBILITY FOR LIBRARIES

More extensive use of repositories gives Univer
sity Libraries

a possibility to enlarge their impact and to integrate more

into the University Community. This creates new ways to

exploit the di erent kind of materials produced in the

university. Also the metadata can be used by several

di erent services.

2008 Jyväskylä University published their digi
tal archive JYX

(h ps://jyx.jyu. ). JYX is a digital archive based on DSpace.

The trait that makes JYX special is that JYU has integrated

several other services around DSpace. JYX is a
n interopera

ve collabora on of DSpace, Plone, Voyager, TUTKA research

database and many other systems and databases.

This interoperability enables exible publishing process for

theses and disserta ons, self archiving of research

ar cles, integra on of mash up applica ons such as

oldmaps.jyu. and nally very sophis cated system

architecture of online store, JYX, Voyager and
Plone

web publishing environment.

The developmental work of JYX has been done with deep

collabora on with other university departments. This

gives great possibili es for libraries to integrate

themselves into the university community and placing

themselves into the core of the university.
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Ranking Web of Universities, joka aiemmin 
tunnettiin nimellä Webometrics Ranking, tutkii 
ennen kaikkea yliopiston toiminnan näkyvyyt-
tä verkossa. Jyväskylän yliopisto sijoittuu tuo-
reimmassa heinäkuussa 2012 tehdyssä listauk-
sessa sijalle 299. Muissa mainituissa listauksis-
sa Jyväskylän sijoitus vaihtelee sijoilla 309–500. 
Tässä RWU arvoasteikossa Jyväskylän yliopis-
to siis sijoittuu paremmin kuin muissa. Yritäm-
me selvittää miksi.

Ranking Web of Universites perustuu neljän 
osa-alueen analyysiin: presence rank (paino 20 
%) eli Googlen indeksoimien yliopiston verk-
kodomain-alueeseen kuuluvien verkkosivujen 
määrä, impact (paino 50 %) eli yliopiston verk-
kodomain-alueen verkkosivuihin viittaavien 
muiden verkkosivujen määrä ja laatu, openess 

(paino 15 %) eli yliopiston verkkosivujen ja 
julkaisuarkistojen sisältämät ”tekstitiedostot” 
(*pdf, *doc, *docx, *ppt,*pptx) Google Schola-
rissa sekä excellence (paino 15 %) eli niiden yli-
opiston kansainvälisissä tutkimusjulkaisuissa 
julkaisujen artikkelien määrä, jotka sijoittuvat 
sen 10 % joukkoon, jotka saavat eniten viittauk-
sia muissa artikkeleissa. 

Jyväskylän yliopiston saamat sijoitukset eri 
osa-alueissa ovat seuraavat:

• presence rank 117
• impact rank 411
• openess rank 562
• excellence rank 549
ja näiden perusteella syntyvä kokonaissijoi-
tus siis 299.

kuva: jussi liimatainen.  

jyväskylän yliopiston kirjasto.



Avoimuudella on merkitystä! 169

Jyväskylän yliopisto sijoittuu siis parhaiten 
presence rank -listalla ja sillä onkin suuri mer-
kitys yliopiston hyvään sijoitukseen kokonai-
suudessa. Koska precence rank tutkii yliopiston 
verkkodomainiin kuuluvien sivujen ja tiedos-
tojen näkyvyyttä Google indeksissä, on Jyväs-
kylän yliopiston täytynyt tehdä jotain oikein 
palvelinpolitiikassaan. Yhden domainin tark-
ka nimipolitiikka sopii erinomaisen hyvin juu-
ri Ranking Web of Universites -analyysin meto-
dologiaan.

aVoimuuDella on merkitYstä!

Mutta myös yliopiston julkaisuarkistolla on 
oma merkityksensä yliopiston kokonaisuuden 
menestymiseen RWU-listauksessa. On yksin-
kertaista havaita JyX-julkaisuarkiston merkitys 
yliopiston näkyvyydelle Google Scholarissa te-
kemällä muutamia yliopistoon viittaavia haku-
ja. JyXiin liittyvät hakutulokset muodostavat 
poikkeuksetta suuren osan tulosjoukosta ja lis-
tautuvat hakutulosten kärkeen.

Espanjalainen suuri tutkimusinstituutio 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), jonka tutkimusryhmä Cybermetrics Lab 
tuottaa Ranking of Web Universities -listauksen, 
arvioi myös maailman julkaisuarkistoja. Tuo-
reimmassa Ranking of Web Repositories -ran-
kinglistassa on arvioitu yli 1500 julkaisuarkis-
toa ympäri maailman. JyX-julkaisuarkisto nou-
si heinäkuun 2012 listalla ensimmäistä kertaa 
100 parhaan julkaisuarkiston listalle sijalle 87.

Tutkimalla Ranking Web of Universites ja Ran-
king of Web Repositories -listauksien yhteyksiä, 
voidaan todeta, että hyvällä yliopistolla on 
myös arvostettu julkaisuarkisto. Erinomaisen 
esimerkin tästä antaa brasilialainen yliopisto 
Universidade de São Paulo USP, joka rikkoo 
ainoana yliopistona yhdysvaltalaisten yliopis-
tojen rintaman 19 parhaan yliopiston joukos-
sa sijoittumalla yliopistorankingissa sijalle 15. 
Myös julkaisuarkistojen arvoasteikossa São 
Paulon yliopiston julkaisuarkisto Universidade 
de São Paulo Biblioteca Digital de Teses e Disser-
tações sijoittuu korkealle, sijalle 7.

Uskaltaisin siis väittää, että JyXillä on oma 
korrelaationsa yliopiston menestykseen var-
sinkin kun yhtenä menestymisen mittarina on 
yliopiston näkyvyys verkossa. Ilman JyX-ar-
kistoa Jyväskylän yliopisto ei sijoittuisi Ranking 
Web of Universites -arvoasteikossa niin hyvin 
kuin se on nyt tehnyt.

Mutta koska niin yliopistolla kuin myös 
JyX-arkistolla on kova halu kehittyä ja näkyä 
yhä ylempänä maailmaa arvottavilla listoilla, 
on syytä hieman pohtia kuinka tähän päästään.

Tuoreessa 8.10.2012 julkaistussa Tieteen tila 
2012 raportissaan Suomen Akatemia kiinnit-
tää huomiota suomalaisten tutkimusartikke-
lien viittausindekseihin, joissa Suomi sijoittuu 
maailman keskivertokansakuntiin:

Suomen tieteen julkaisumäärät ja suomalaiseen 
tutkimukseen kohdistuvat viittaukset ovat hyväl-
lä tasolla. Vertailumaiden indeksit ovat pysyneet 
suurin piirtein entisellään: maatasolla muutok-
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set ovat hitaita. Silti on kiintoisaa pohtia esimer-
kiksi Sveitsin jatkuvan hyvän menestyksen syi-
tä: onko sveitsiläisessä tutkimusrahoituksessa tai 
yliopistojen käytännöissä sellaisia asioita, jotka 
olisivat sovellettavissa Suomessa?20 

Tutkimuksen näkyvyys ja vaikuttavuus eri 
Euroopan maissa ilmenee erinomaisesti vierei-
sestä kuviosta, jossa on kuvattu tieteenalanor-
malisoitu suhteellinen viittausindeksi vertailu-
maiden huippujulkaisuista.

Kuviossa kiinnittävät huomiota erityisesti 
Sveitsin, Alankomaiden ja Tanskan erinomai-
set arvot. Mitä noissa maissa tehdään toisin tai 
paremmin? Varmaan monia asioita, mutta on 
helppo nostaa esille muutama, erityisesti jul-
kaisujen näkyvyyteen vaikuttava seikka.

Kun tutkimme Ranking Web of Universites ja 
Ranking Web of Repositories -tilastoja, huomaam-
me selvän yhteyden Sveitsin, Alankomaiden ja 
Tanskan yliopistojen ja julkaisuarkistojen me-
nestymisen välillä. Viereisessä taulukossa on 
vertailtu Suomen ja edellä mainittujen maiden 
yliopistojen ja julkaisuarkistojen sijoittumista 
parhaiden joukkoon.

Menestyvillä mailla on siis myös menesty-
vät julkaisuarkistot.

Toinen seikka, joka nousee Sveitsin, Alan-
komaiden ja Tanskan menestymistä selittäväk-
si tekijäksi on niiden open access -politiikka 
eli avoimuus. RWU-rankingin parhaat pisteet 
avoimuudesta saa sveitsiläinen ETH Zürich. 
Tämä yliopisto on yksi maailman huippu-
yliopistosta myös kaikkien muiden arvioin-

lähde: treuthardt & nuutinen 2012, 45.

suomi, sveitsi, alankomaat ja tanska rWu- ja 

rWr-listauksissa. koonnut pekka olsbo.

Suomi Sveitsi Alanko-
maat

Tanska

yliopistoja 300 
parhaan joukossa

2 5 11 4

julkaisuarkistoja 100 
parhaan joukossa

2 3 7 3
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tien perusteella, vaikka siellä on vain hieman 
Jy väskylän yliopistoa enemmän opiskelijoita. 
ETH Zürich on noudattanut omaa open access 
-politiikkaansa jo vuodesta 2008 ja sen mukai-
sesti kaikkien yliopiston tuottamien tutkimus-
artikkelien ja myös kaikkien muiden tutkimus-
tulosten tulee olla avoimesti saatavilla mahdol-
lisimman nopeasti niiden julkaisemisen jälkeen.

Tanskan hallitus on puolestaan julkaissut 
oman open access -politiikkansa vuonna 2011. 
Tanskan Open Access -komitea suosittaa lop-
puraportissaan muun muassa, että kaikki jul-
kisesti rahoitettu tutkimus tulee julkaista avoi-
mesti yliopistojen julkaisuarkistoissa.21

Myös Alankomaissa on yliopistoilla ollut jo 
pitkään voimakas open access -tahtotila. Ut-
rechtin yliopisto on ollut avoimen tiedejulkai-
semisen edelläkävijäyliopistoja ja sen Igitur 
Archive on yksi maailman arvostetuimmista 
julkaisuarkistoista (RWR-ranking 12.). Utrehc-
tin yliopisto hallinnoi myös Alankomaiden 
kansallista open access -portaalia http://www.
openaccess.nl/.

Voidaan siis todeta, että yksi tie ylöspäin 
maailman arvostetuimpien yliopistojen listalla 
vie tieteen avoimuuden kautta. Tämä on ym-
märretty myös Euroopan Komissiossa, jonka 
uudet tutkimusrahoitukseen liittyvät käytän-
nöt julkaistiin heinäkuussa 2012, kuten tämän 
kirjoituksen alussa jo todettiin. Euroopan Ko-
mission suositusten mukaisesti myös Suomen 
hallituksen tulee määritellä oma kansallinen 
open access -politiikkansa. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että myös kaikkien Suomen 
yliopistojen tulee sellainen tehdä.

Jyväskylän yliopiston kirjasto on ajanut yli-
opistolla open accesin asiaa 15 vuotta. Nyt on 
vihdoin aika rakentaa yliopistolle oma edistyk-
sellinen avoimen julkaisemisen politiikka, sillä 
Jyväskylän yliopistolla on vielä nyt etunaan ar-
vostettu ja arvokas infrastruktuuri JyX. Monilla 
yliopistoilla ei vastaavaa järjestelmää ja ennen 
kaikkea siihen liittyvää tietotaitoa vielä ole. On 
kuljettava kehityksen kärjessä kun vielä voi. 
Sillä julkaisemisen avoimuudella ja näkyvyy-
dellä todella on merkitystä. 

jYke on jyväskylän yliopiston kirjaston asiakasblogi.
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aluksi

On ehkä uskaliasta aloittaa siteeraamalla sota-
päällikkö Kutuzovia Leo Tolstoin romaanista 
”Sota ja rauha”:

”Mutta saat uskoa, veikkonen, ettei ole mitään 
voimallisempaa kuin nuo kaksi soturia: kärsi-
vällisyys ja aika”. 

”Hän tiesi pitkällisen sotakokemuksensa perus-
teella ja käsitti vanhana miehenä, että yhden hen-
kilön on mahdotonta johtaa satojatuhansia hen-
kensä edestä kamppailevia miehiä ja tiesi niin 
ikään, että taistelun kohtaloa eivät ratkaise yli-
päällikön määräykset, ei paikka, jossa sotaväki 
on, ei tykkien eikä surmansa saaneiden lukumää-
rä, vaan salainen voima, jota sanotaan sotavä-
en hengeksi ja hän tarkkasi tätä voimaa ja johti 
sitä, mikäli se oli hänen vallassaan.”

… sekä hovimestaria Kazuo Ishikuron teokses-
ta ”Pitkän päivän ilta”:

”Niinpä ryhdyin valmistautumaan edessä ole-
viin päiviin samalla tavalla kuin kuvittelisin 
kenraalin valmistautuvan taisteluun: laadin ää-
rimmäisen huolellisesti erityisen henkilöstö-
suunnitelman jossa huomioitiin kaikki mahdol-
lisuudet; selvitin, missä olivat meidän heikoim-
mat kohtamme ja varauduin tulevaan pohtimalla 
valmiiksi, miten menettelisimme jos nuo kohdat 
sattuisivat pettämään; minä jopa pidin palvelus-
kunnalle armeijahenkisen ”rohkaisevan pu-

heen” ja teroitin heidän mieleensä, että vaikka he 
joutuisivat työskentelemään näännyttävää tah-
tia, he voisivat tuntea tavatonta ylpeyttä hoi-
taessaan tehtäviään tulevina päivinä”.

Kirjaston kaltaisessa asiantuntijaorganisaa-
tiossa työntekijä hallitsee substanssinsa, hän 
tuntee ylpeyttä työstään ja on sitoutunut työn-
sä tavoitteisiin. Vuosien 1995 - 2010 välillä teh-
tyjen työtyytyväisyyskyselyjen tulokset osoit-
tavat, että JYK:in henkilökunta on tyytyväinen 
työnsä sisältöön ja kokee työnsä haasteellisek-
si. Samojen kyselyjen tulokset ovat kuitenkin 
viestineet säännöllisesti, että organisaation 
yhteishengessä, ”me-hengessä” on puuttei-
ta; sisäiseen yhteistyöhön sekä työilmapiiriin 
on kaivattu parannusta. Yksi henkilöstöjohta-
misen ja esimiestyön ydintehtävistä on luoda 
”organisaation henki” sekä ylläpitää ja paran-
taa sitä muutosten ja kriisien kohdatessa. Toi-
saalta ”henki” ei synny pelkästään johtamalla, 
käskemällä tai kehottamalla. Työhön tarvitaan 
kaikkia organisaation jäseniä. Tässä artikke-
lissa kuvataan muutamin esimerkein mitä tä-
män hengen luomiseksi on viime vuosien aika-
na yritetty yhdessä tehdä ja kuinka paljon ai-
kaa sekä kärsivällisyyttä tarvitaan päämäärään 
pääsemiseksi.

YHteistYöprojektien taustaa

Informaatioalan asiantuntijoiden, tietoasian-
tuntijoiden ja tietoammattilaisten ydintehtävät 
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eivät ole muuttuneet. Edelleen tietoaineisto-
jen hankkiminen, käyttöön saattaminen, välit-
täminen ja tiedonhankinnan ohjaus tiedontar-
vitsijalle ovat perustehtäviä riippumatta siitä, 
missä muodossa aineistot ovat tai mitä kanavia 
pitkin niitä välitetään. Sen sijaan toimintaym-
päristö ja toimintatavat sekä töiden sisällöt 
ovat muuttuneet tietotekniikan käyttöönoton, 
sähköisten aineistojen ja uusien palvelumuoto-
jen myötä. Yliopistojen rakenteelliset muutok-
set ovat heijastuneet erityisesti henkilökuntaan 
mm. rankkojen henkilöstöleikkauksien myötä. 
Henkilöstöjohdolle on ollut haasteellista tuoda 
tulossopimusneuvotteluista vuosi toisensa pe-
rään viestiä henkilökunnalle jatkuvista henki-
lötyövuosien vähennyksistä ja yrittää samanai-
kaisesti luoda uskoa tulevaisuuteen. Tämä on 
vaatinut kaikilta henkilökunnan jäseniltä kär-
sivällisyyttä ja aikaa uuden oppimiseen, jous-
tavuuteen sekä erityisesti vanhasta luopumi-
seen.  

Kipupiikiksi edellä mainittujen muutosten 
lisäksi voidaan luonnehtia sitä prosessia, joka 
koettiin vuonna 2005 yliopistojen uutta palk-
kausjärjestelmää sisään ajettaessa. Itse kunkin 
oli vaikea määritellä työnsä vaativuus, vie-
lä vaikeampaa oli ymmärtää se kuinka muut 
”hinnoittelivat” työmme vaativuuden. Esimie-
hille tehtävä oli myös tavattoman rankka, teh-
tävä oli uusi eikä yliopiston antamasta koulu-
tuksesta huolimatta varmaan monikaan ollut 
valmentautunut vastaavaan henkiseen ponnis-
tukseen. UPJ:n vaikutukset näkyivät selvästi 
monen vuoden ajan työtyytyväisyyskyselyis-

sä, erityisesti niissä osioissa missä käsiteltiin 
yhteishenkeä, työilmapiiriä ja esimiestyösken-
telyä. JYK ei varmaan tässä poikkea muista yli-
opistokirjastoista. Henkilöstöjohtamiselle ja 
esimiestyöskentelylle tuli aivan uusia haasteita 
asiantuntijajohtamisen rinnalle. 

Organisaation sisäisen viestinnän merki-
tys korostuu muutosvaiheessa. Työtyytyväi-
syyskyselyjen mukaan viestinnän puutteel-
lisuus ja tiedotuksen toimimattomuus ovat 
aina olleet ”kärjessä”. Kritiikin kohteena ovat 
olleet erityisesti johdon ja henkilöstön väli-
nen  vuoropuhelu, mutta myös yleinen tie-
dottaminen, joka liittyy osaamisen jakami-
seen. Tässäkään JYK ei varmaan eroa muista 
organisaatiosta. 

Tiedotuksen ja viestinnän kanavat ovat 
muuttuneet vuosien varrella. JYK:issä asiakas-
tiedotus aloitettiin vuonna 1966. Aluksi ”Jy-
väskylän yliopiston kirjaston uutiset” ilmestyi 
monisteena, myöhemmin lehtenä. Kirjaston 
uutiset korvasi Jyväskylän yliopiston kirjas-
ton tiedotuslehti Kirjamakasiini, joka ilmestyi 
painettuna vuosina 1999–2009, jatkui tämän 
jälkeen verkkoversiona Verkkomakasiini-ni-
misenä vuoteen 2009 ja ilmestyy nyt Tietue ni-
mellä. Tiedotuslehden sisällöt on kohdistettu 
sekä yliopistoyhteisön jäsenille että kirjaston 
henkilökunnalle. Yleisen kirjastosta tiedotta-
misen ohella lehdillä on ollut ja on tehtävänsä 
ammatillisen tietämyksen lisääjänä ja osaami-
sen jakajana. Kirjamakasiinilla oli merkittävä 
tehtävä varsinkin sähköiseen maailmaan val-
mistauduttaessa: jo ensimmäisessä numerossa 
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käsiteltiin elektronista kirjastoa. Kirjaston si-
säisenä viestintäkanavana toimii, muiden ka-
navien ohella, viikoittain ilmestyvä Lehdyk-
kä, josta toimitettiin myös erikoisnumeroita 
vuosina 1995–1997. Erikoisnumerot sisälsivät 
ajankohtaisten laajojen asiantuntija-artikke-
leiden lisäksi myös useita kirjaston eri toimin-
tojen esittelyjä sekä kollegoiden työnkuvauk-
sia. Taaksepäin katsottaessa on todettava, että 
jo kauan on pidetty tärkeänä tiedottaa asiois-
ta ”yli toimistorajojen”. Kuitenkin edelleen 
yh tenä ongelmana ja haitallista kilpailua ai-
heuttavana seikkana koetaan muun muassa 
se, että ei tunneta kollegoiden töiden sisältöjä. 
Muutokseen on yritetty vastata kaikkina aikoi-
na!

YHteistYöprojektit

kirjaston arvot sekä 
kehityskeskustelujen  
käynnistäminen vuonna 2001

Kirjaston toimintaympäristön muutokset ja 
niihin vastaaminen olivat keskeisiä asioita, joi-
ta käsiteltiin toistuvasti kirjaston johtoryhmän 
kokouksissa vuosina 1999–2002. Henkilös-
töä koskettavia muutoksia olivat tuolloin uu-
teen Voyager-kirjastojärjestelmään valmistau-
tuminen kouluttautumalla ja kouluttamalla. 
Järjestelmään siirryttiin vuonna 2001. Saman-
aikaisesti valmisteltiin kirjaston organisaatio-
muutosta, mikä aina kaikissa organisaatioissa 

herättää hämmennystä ja pelkojakin. Tavoit-
teena oli eri toimintojen järkevämpi yhdistä-
minen. Muutos oli lopulta suhteellisen kevyt, 
sillä radikaaleimpia toimintojen yhdistämisiä 
ei toteutettu; hankinnan ja luetteloinnin yhdis-
tämisestä luovuttiin. Suuresta palvelutoimis-
tosta erotettiin tietopalvelu omaksi toimistok-
si ja perustettiin asiakaspalvelutoimisto, johon 
liitettiin kaukopalvelu ja kampuskirjastot. Va-
paakappaletoimisto ja luettelointitoimisto yh-
distettiin kokoelmatoimistoksi. Hallinnon alai-
suuteen oli jo aiemmin liitetty atk-palvelut. Jul-
kaisuyksikkö sekä hankintatoimisto säilyivät 
omina toimistoinaan. Tämä organisaatioraken-
ne on edelleen voimassa. 

Samanaikaisesti todettiin, että kirjaston johto 
ja esimiehet tarvitsevat koulutusta muutoksen 
hallitsemiseen. Kirjaston johtoryhmää ja avain-
henkilöitä valmennettiin toimintaympäristön 
muutokseen syksyllä 2000 täydennyskoulutus-
keskuksen järjestämässä kehittämisohjelmassa. 
Tämän koulutuksen jatkotoimenpiteinä olivat 
mm. Kirjaston arvot -projektin ja kehityskes-
kusteluprojektin aloittaminen. Tavoitteena oli 
arvoprojektin avulla luoda yhteishenkeä, sitä 
mikä tuntui hävinneen muutosten kuohunnas-
sa. ”Meidän arvomme” ja kehityskeskustelut 
mahdollistavat henkilökunnan jokaisen yksi-
lön äänen yhteisössä toisin kuin aiemmin työ-
yksikkökeskusteluissa.

Projektit aloitettiin perustamalla kummal-
lekin projektille työryhmä, jossa oli edustaja 
 jokaisesta toimistosta. Aikatauluksi määritel-
tiin puoli vuotta, todellisuudessa työskentely 
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vei liki vuoden. Kumpaankin projektiin pyy-
dettiin myös ulkopuolista apua, alan asiantun-
tijoita. 

Kehityskeskustelutyöryhmä kokosi aihees-
ta informaatiokansion henkilökunnan käyt-
töön, organisoi koulutustilaisuudet esimie-
hille ja koko henkilökunnalle. Työryhmä laa-
ti myös lomakkeen, joka toimi keskustelujen 
ohjenuorana. Ensimmäiset kehityskeskuste-
lut pidettiin tammikuussa 2001, sen jälkeen 
säännöllisesti. Alku oli harjoittelua sekä esi-
miehille että työntekijöille. Keskustelujen tuek-
si tarkoitettua lomaketta onkin uudistettu eri-
tyisesti osaamisen kehittämisen osalta. Parina 
vuonna apuna käytettiin myös yliopistokirjas-
tojen neuvoston osaamiskartasta sovellettua 
JYK:n osaamiskarttaa, jonka avulla pyrittiin 
selvittämään henkilökunnan koulutustarpei-
ta. Osaamiskartta osoittautui kuitenkin liian 
pintapuoliseksi, niinpä tällä hetkellä kirjaston 
yhtenä kehittämiskohteena onkin osaamiskar-
tan uudistaminen. Kehityskeskustelut ovat ol-
leet yli kymmenen vuoden ajan oleellinen osa 
kirjaston toimintakulttuuria. Tämä lienee vielä 
harvinaista Jyväskylän yliopistossa, jonka uu-
den strategian ”Laatua ja liikettä” toimenpi-
desuunnitelman mukaan kehityskeskustelut 
tulee liittää kiinteäksi osaksi toimintakulttuu-
ria. Kirjaston työtyytyväisyyskyselyjen mu-
kaan henkilökunta on ollut hyvin tyytyväinen 
mahdollisuuksiinsa käydä kehityskeskusteluja 
säännöllisesti.

Arvoprojektin toteutukseen osallistui koko 
henkilökunta. Työryhmä organisoi yhteisen 

”arvo-päivän”, jota ohjasi ulkopuolinen asian-
tuntija. Päivä koostui ryhmissä työskentelystä 
ja loppuyhteenvedosta. Koko henkilökunnan 
edellytettiin osallistuvan päivään ja kirjasto pi-
dettiin suljettuna. Ryhmät pyrittiin muodosta-
maan mahdollisimman heterogeenisiksi: esi-
miehet eri ryhmiin, kaverit erilleen! Silloinen 
ylikirjastonhoitajakin oli yksi muiden joukossa. 
Työryhmän muotoili yhteisesti sovittujen arvo-
jen sanamuodon ja julkisti Jyväskylän yliopis-
ton kirjaston arvot:

Arvostamme asiakasta
Tavoitteenamme on hyvä, laadukas ja  
luotettava palvelu

Arvostamme työtovereitamme
Työyhteisömme on tasa-arvoinen,  
avoin ja oikeudenmukainen

Arvostamme osaamista ja kehittymistä
Kehitämme omaa osaamistamme ja paran-
namme toimintatapojamme vanhaa kun-
nioittaen ja rohkeasti uusiin haasteisiin  
tarttuen

strategiaprojekti ”kirstu”  
vuonna 2008 ja sen tuottamat 
jatkoprojektit vuosina 2008–2010

Kirjaston strategiaprojekti aloitettiin esittelyl-
lä joulukuussa 2007 ja lopetettiin kesäkuus-
sa 2008. Kirjaston henkilökunnan kanssa yh-
teistyössä laaditut Kirjaston kokonaisstrategia 
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2008–2015 ja Henkilöstöstrategia 2015 hyväk-
syttiin kirjaston johtokunnan kokouksessa 
1.9.2008. Lisäksi myöhemmin valmistui pro-
jektityön pohjalta Kirjaston viestintäsuunnitel-
ma.

Strategian laatimista suunniteltiin jo vuosi-
tuhannen vaihteessa organisaation muutok-
sen yhteydessä, mutta se jäi tuolloin toteutta-
matta. Yhtenä ”syypäänä” ja sysäyksen an-
taja strategiatyön aloittamiseen juuri vuonna 
2007 oli valtion tuottavuusohjelma. Kirjaston 
oli osaltaan oltava mukana henkilötyövuosi-
vähennyksiin liittyvissä talkoissa ja tämä aset-
ti todellisia haasteita henkilöstösuunnittelul-
le. Henkilöstösuunnitelmia oli luonnollisesti 
laadittu vuosittain ja toiminta- ja taloussuun-
nitelmien yhteydessä myös pidemmille aika-
väleille. Huomattavien tulevien vähennyk-
sien vuoksi kirjastossa oli jo vuoden ajan en-
nen strategiaprojektin aloittamista valmisteltu 
pidemmälle ajalle suuntautuvaa henkilöstö-
suunnitelmaa/henkilöstöstrategiaa, jonka pe-
rustana oli henkilötyövuosien kohdistaminen 
ydintoimintoihin. Näiden suunnitelmien yh-
teydessä yritettiin ennakoida tulevaisuutta 
sekä toimintaympäristön ja sen mukana toi-
mintojen muuttumista. Oma haasteensa tuol-
loin oli ”kääntää ajatukset” siitä, kuinka koh-
dennetaan mm. avoimet virat: ei automaat-
tisesti entisiin virkoi hin, ei automaattisesti 
entisiin työtehtäviin, ei  automaattisesti entisiin 
toimistoihin, vaan niihin toimintoihin, jotka 
on priorisoitu koko kirjaston kannalta ydin-
toiminnoiksi. Ongelmaksi muodostui se, että 

henkilöstö suunnitelmalta/henkilöstöstrategial-
ta puuttui ylätaso, kirjaston kokonaisstrategia, 
johon linjata. Tuottavuusohjelman lisäksi ilma-
piiriä hämmensi tuolloin allianssin mahdolli-
sesti mukanaan tuomat muutokset sekä odo-
tettavissa oleva uusi yliopistolaki, jonka tiedet-
tiin tuovan muutoksia henkilöstön asemaan. 
Ajankohta suo rastaan edellytti strategiatyön 
aloittamista.

Strategiaprojektin nimeksi annettiin Kirstu, 
joka on lyhennys sanoista KIRjaston Strate-
gian TUottaminen. Kirstun tavoitteiksi määri-
teltiin:

• työstää kirjaston toiminnan linjaukset vuo-
sille 2008–2015

• oppia yhdessä strategista ajattelua ja pro-
jektin hallintaa

• valmistautua yhdessä toimintaympäristön 
muutoksiin

• lisätä yhteistyötä ja työtyytyväisyyttä

Tavoitteet olivat kunnianhimoiset: ”monta 
kärpästä” yhdellä iskulla! Tätä työtä ei ajateltu-
kaan tehtävän omin voimin vaan ulkopuolisen, 
alan asiantuntijan ohjauksessa. Projektin läpi-
viemisestä vastasi fil.lis. Merja Karivalo, jonka 
asiantuntemukseen myöhemmissäkin hank-
keissa tukeuduttiin.

 Kirstu käynnistettiin workshopeilla, joissa 
henkilökunta määritteli tärkeimmät kirjaston 
tulevaisuuteen vaikuttavat muutostekijät ja 
näiden pohjalta luotiin kuusi projektia alaryh-
mineen.
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Projektiryhmät muodostettiin samalla pe-
riaatteella kuin arvot -projektissa aiemmin, 
jälleen tavoitteena yhteistyö oman toimiston 
tai yksikön ulkopuolella olevien kollegoiden 
kanssa. Projektiryhmillä ja niiden alaryhmil-
lä oli lukuisia palavereja ja niistä raportoitiin 
säännöllisesti projektin ohjaajalle.

Projektityön tuloksena saatiin strategioiden 
lisäksi lukuisia toimintaan liittyviä kehittämi-
sideoita, jotka konkretisoitiin, siirrettiin osak-
si toimintoja: mm. säännölliset toimistojen 
kokoukset, kuukausittain pidettävät henkilö-
kunnan keskustelu- ja tiedotustilaisuudet, ke-

hittämistiimi, vuosittainen henkilökunnan ty-
ky-päivä, palaveri- ja kokousmuistioiden jake-
lu välittömästi koko henkilökunnalle. 

Esimiesvalmennus syksystä 2008 kevääseen 
2009 oli luonnollinen jatko strategiatyölle. Yksi 
tämän työn projektiryhmistä, ”Kirstun henki”, 
analysoi ansiokkaasti vastuuta, joka on johdol-
la ja esimiehillä me-hengen, työtyytyväisyy-
den ja avoimuuden luomisessa organisaatioon. 
Se esittikin rakentavia kehittämistoimenpitei-
tä kirjaston esimiestyöhön. Tämä oli yhtenä 
kimmokkeena esimiehille järjestettävän kou-
lutuksen käynnistämiselle. Myös esimiehillä 

palvelu (nykyisten 
palvelujen kehittäminen, 

uusien palvelujen 
tuotekehitys, palvelujen 

tuotteistaminen)

toimintakulttuuri, arvot, 
toimintaympäristö, 

viihtyvyys, henkilöstön 
jaksaminen

tietopääoma 
(tietovarannot, osaaminen 

ja oppiva organisaatio)

prosessit; työprosessien ja 
toimintojen kehittäminen

asiakkuus

verkostoituminen, 
markkinointi ja viestintä 
(brändi ja markkinointi, 

ulkoinen viestintä, 
sisäinen viestintä)

kirstu
projektiryhmät

lähde: jyväskylän 

yliopiston kirjasto.
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itsellään oli tarve yhteisen linjan, yhteisen toi-
mintakulttuurin luomiseen: oli päästävä irti re-
viiriajattelusta (”minun toimistoni”) ja pyrittä-
vä yhteiseen visioon ”meidän kirjastostamme”. 
Kolmas sysäys oli samana keväänä tehty työ-
tyytyväisyyskysely, joka viesti tarpeesta esi-
miestyön kehittämiseen kirjastossa. 

Esimiesvalmennuksen päätavoitteet olivat:

• syventää tietämystä toisista toimistoista ja 
koko kirjastosta

• resurssiajattelu – näkökulmana koko kir-
jasto

• kirjaston kehittäminen: toimintatavat, johta-
minen, työhyvinvointi, yhteneväisyys

Vuoden aikana esimiehet kokoontuivat kak-
sitoista kertaa neljän tunnin istuntoon. Näissä 
käsiteltiin joko valmennuksen vetäjän alusta-
mana tai kotitehtävien pohjalta mm. kuviossa 
esitettyjä teemoja.

Konkreettisia muutoksia esimiestyösken-
telyyn tehtiin jo valmennuksen aikana: aloi-
tettiin nykyään esimiestiimin nimellä kulke-
vat viikoittain, nykyään joka toinen viikko, 
pidettävät palaverit. Näissä palavereissa kä-

asiakkuuden 
johtaminen osaamisen ja 

toimintatapojen 
kehittäminen

johtajaksi 
kasvaminen, hyvä 

johtajuus

esimies suhteessa 
henkilökuntaan 

muutoksen hallinta  
ja johtaminen

taloudellinen ajattelu, 
taloudelliset vastuut

arvot ja hyvinvointi

prosessien  
johtaminen

esimiesten 
keskinäinen 

yhteistyö

esimiestYö

lähde: jyväskylän 

yliopiston kirjasto.
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sitellyt tärkeät asiat esitettiin henkilökunnal-
le kuukausittain järjestettävissä tiedotustilai-
suuksissa. Johtajan tiimissä tehdyt päätökset 
välitettiin henkilökunnalle palaverin jälkeisenä 
päivänä ilmestyvässä tiedotuslehdessä. Johdon 
ja henkilökunnan välistä tiedotusta on kohen-
nettu myöhemmin: tiimin kokouksista tehdään 
pöytäkirja. Johtajan päätökset viedään ny-
kyään myös intranetiin. 

Vuoden valmennus ja viikoittaiset pala-
verit toteuttivat tavoitteet, esimiehet löysivät 
”me-hengen”. Alkuvaiheessa esimiestiimillä 
oli erityisen tärkeä rooli myös vertaisryhmänä. 
Me-hengen kehittymisestä esimiesten keskuu-
dessa on saatu myönteistä palautetta. Kahdes-
sa edellisessä yliopistotason työhyvinvointiky-
selyssä kirjaston esimiestyö on arvioitu selväs-
ti paremmaksi kuin yliopistossa keskimäärin. 
Haasteita riittää tulevaisuudessakin. Yliopisto 
tukee esimiestyötä mm. järjestämällä muutos-
johtamiskoulutusta, johon kirjastostakin on 
voinut osallistua jo kolme päällikköä.

Taitotieto hallintaan -niminen projekti toteu-
tettiin syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Kim-
moke tälle projektille tuli strategiatyön tuotta-
mista kehittämisehdotuksista. Mentorointi oli 
ajankohtaista lukuisten eläköitymisten myö-
tä, mutta kaivattiin osaamisen jakamista myös 
”paikalla olevien” keskuudessa. 

Projektin mottona oli: ”Kunpa työyhteisö tie-
täisi mitä kaikkea se tietää” ja tavoitteena osaa-
misen jakaminen: yhteistyö yli toimistorajojen. 

Jälleen ryhmät muodostettiin ”sekoittamal-
la”, mutta projektin työskentely erosi muista 

siinä, että ryhmien puheenjohtajiksi pyrittiin 
asettamaan henkilöitä, jotka eivät olleet jonkun 
jo kirjastossa toimivan työryhmän vetäjinä. 
Loppuseminaarissa esiteltiin kirjaston eri toi-
mintoja ja yksittäisiä työtehtäviä. Lisäksi ryh-
mien tehtävänä oli tuottaa toimintaa ja yhteis-
työtä edistäviä toimenpide- ja kehittämisehdo-
tuksia.

Projekti päättyi keväällä 2010 ja jo syystal-
vella 2011 katsottiin tarpeelliseksi taas kerran 
järjestää henkilökunnalle tietoiskuja toistem-
me työtehtävistä ja vastuista kirjaston keskus-
telu- ja tiedotustilaisuuksien yhteydessä! Tämä 
osoittanee, kuinka ajan tasalla pysyminen ali-
tuisessa muutoksessa vaatii jatkuvaa toimintaa.

arViointia

Projekteista saatiin monenlaisia mielipiteitä:
Tiedotus: tiedotuksen liittyvä kritiikki koh-

distui erityisesti projektien ennakkovalmis-
teluihin. Valmisteluvaiheessa olisi toivottu 
useampia sekä syventävämpiä tiedotustilai-
suuksia. 

Omat työt: jokainen projekti vei paljon aikaa 
ja viimeisimpien projektien välillä oli vain vuo-
den ”lepo”, esimiehillä ei sitäkään. Osa henki-
löstöstä koki, että projektit söivät aikaa ”omil-
ta töiltä” eikä mieltänyt projekteja osaksi omaa 
työnkuvaa.

Osallistuminen: joidenkin mielestä projek-
teihin pakotettiin ja joidenkin mielestä oli ilo 
saada osallistua. 



Asiantuntijaorganisaatio muutoksen pauloissa 183

Ryhmäjaot: toisia ei miellyttänyt se, ettei 
saanut valita ryhmäänsä tai henkilöitä, joiden 
kanssa olisi halunnut työskennellä; toisten 
mielestä työskentely muiden kuin lähimpien 
kollegojen kanssa oli todella hedelmällistä.

Mielekkyys: joidenkin mielestä projektit 
olivat ja ovat yleensä hyödyttömiä ja toisten 
mielestä niiden avulla saatiin ja saadaan paljon 
aikaan.

Viimeisimmässä työhyvinvointikyselys-
sä kehittämiskohteiksi nousivat jälleen kerran 
työyhteisöön, yhteistyöhön ja tiedottamiseen 
liittyvät seikat. Mystinen organisaation henki!

Oliko projekteista siis mitään hyötyä? Muis-
tetaanko, että monet yhteistyön tulokset näky-
vät hyvinä käytäntöinä arjen toimintakulttuu-
rissa, vaikka epäkohtia on edelleen? Onko or-
ganisaation muisti yhä pitkä kuin miesmuisti, 
jonka väitetään yltävän kolme vuotta taakse-
päin? 

Muistetaanko, että yhdessä on sekä yritetty 
paljon ja saavutettu paljon?

jatkoa itsearViointien aVulla 

Laatutyö on ollut oleellinen osa JYK:n toimin-
takulttuuria; työ aloitettiin prosessikuvauksilla 

jo ennen yliopiston virallista laatutyön käyn-
nistämistä ja valmistautumista yliopistotason 
auditointiin. Prosessikuvauksien myötä monia 
päällekkäisiä toimintoja järkeistettiin.

Kirjasto on auditoitu kerran sisäisesti ja täl-
löin kohteena olivat kirjaston palvelut. Kuiten-
kaan nyt muutamaan vuoteen kirjasto ei ole ol-
lut auditoinnin kohteena. Syksyllä 2010 kirjas-
toa pyydettiin toimimaan yliopiston pilottina 
itsearvioinnissa, joka tehtiin EFQM-arviointi-
mallin avulla. 

Itsearvioinnin tavoitteena oli syventää yh-
teistä kokonaisnäkemystä siitä, kuinka entis-
tä paremmin voimme toteuttaa tehtäväämme. 
Arviointityöhön osallistui osa henkilökunnas-
ta. 

Henkilöstöjohtaminen oli vuonna 2011 yli-
opiston sisäisen auditoinnin aiheena. Kirjastoa 
ei auditoitu, mutta auditointiaineistona oleva 
itsearviointi käytiin läpi ensin esimiesten kes-
kuudessa ja sen jälkeen kussakin kirjaston toi-
mistossa. Kehittämiskohteet ja -ehdotukset kä-
siteltiin henkilökunnan kokouksissa; kehittä-
mistyö on tällä hetkellä käynnissä. Seuraavaan 
itsearviointiin ollaan valmistautumassa (mil-
loin)? 

Työtä jatketaan yhteistyössä, yhdessä arvioi-
den, kärsivällisesti…
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kirjastot palVeleVat 
liikkuVaa tutkijaa 
ja Verkottonutta 
asiakasta

Asiakkaan ja kirjaston suhde on tullut vaiheeseen, jossa kirjaston on 

arvioitava voimavaransa ja toimintatapansa uudelleen. Kai Ekholm 

tarkastelee artikkelissaan kirjastoa väistämättömän muutoksen 

edessä. Kirjaston merkitys ja sen ammattilaisten tarpeellisuus eivät 

toki ole kadonneet sähköisessäkään toimintaympäristössä; asiak-

kaiden tiedontarve on ennallaan, eikä kirjaston asiantuntemusta voi 

suoraviivaisesti ulkoistaa. Kirjastolla on kuitenkin palveltavanaan 

uudenlainen, osallistuva asiantuntija-asiakas, jonka mukana kirjas-

ton on uusia (liike)toimintamalleja hyödyntäen pysyttävä.
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kymmenen vuotta sitten kirjastoasiakkaat 
luokiteltiin tiedonhaluisiksi kontaktin-
ottajiksi, jotka tulivat kirjastoon muka-

naan Suuri Tiedonhakukysymys, jonka sai tyy-
dytetyksi vain kirjastossa. 

Tänään oletusarvona on, että kirjastossa on 
ajanmukaiset laitteet, pääsy kalliisiin tieto-
kantoihin ja elektronisiin lehtiin sekä muihin 
sähköisiin palveluihin. Vuonna 2012 Carol 
Tenopir1 julkaisi ensitulokset tutkimuksestaan, 
jonka mukaan enää muutama prosentti tutki-
joista tulee kirjastoon lukemaan, mikä tuntuu-
kin koomiselta perusoletukselta. Kirjat ja leh-
det kävelevät, eivät asiakkaat. 

Sähköisten lehtien käyttö on FinELibin tilas-
tojen mukaan moninkertaistunut. Tilastot ei-
vät tosin kerro koko totuutta. Neljäkymmentä 
vuotta sitten tutkijalla oli käytössään huomat-
tavasti suppeampi lehtitarjonta, se oli rajattu 
omaan tieteenalaan ja sähköisten lehtien haku-
mahdollisuudet olivat vain hämyistä unta. 

Tänään voimme perustellusti puhua mobii-
lista, liikkuvasta tutkijasta. Tämän päivän tut-
kija haluaa palvelut, ei kirjastoa. Ja siihen hä-
nellä on täysi oikeus. Me olemme vielä hieman 
häntä jäljessä mutta kirimme matkaa kiitettä-
vällä tarmolla. Hän toimii kansainvälisesti su-
vereenisti, jakaa aineistoja verkossa ja esitelmöi 
pääsääntöisesti kotimaan ulkopuolella. Illallis-
pöydässä ja väliajoilla hän keskustelee digitaa-
lisista tietovarannoista ja uusimmista sähköi-
sistä aineistoista. Hän käyttää iPadia ja lukee 
sähköisiä lehtiä ilman uutuuden erityisleimaa, 

koska se on nopeaa, kätevää ja kenties hieman 
eettisempääkin.

Tapaan usein professori Arto Mustajokea, 
joka on Integrum-tietokannan tehokäyttäjä. 
Hän on esitellyt useita tapoja, jotka ovat rä-
jäyttäneet Venäjää koskevien aineistojen tut-
kijoiden mahdollisuudet. Varhaisvuosina ve-
näläisetkin tutkijat saapuivat Helsinkiin käyt-
tämään Integrumia, koska heillä ei ollut tätä 
mahdollisuutta kotimaassaan.

Nykyaikainen, liikkuva tutkija on sähköis-
ten aineistojen asiantuntija, usein vähintään 
samalla tasolla kuin kirjastonhoitajat. Hän tun-
tee parhaat digitaaliset kirjastot ja oman alansa 
tulossa olevat sähköiset aineistot. Hänen kolle-
gansa toimivat reaaliaikaisesti verkossa taval-
la, josta parikymmentä vuotta sitten kainosti 
uneksittiin. 

Teknologian valta näyttää vihdoinkin siir-
tyneen insinööreiltä akateemiselle tutkijalle. 
Paradigmat ovat muuttuneet uteliaisuudesta 
ammattilaisuuteen, uutuudenviehätyksestä te-
hokkuuteen. 

Liikkuva tutkija ei kaipaa rajoituksia. Hän 
ei ymmärrä, miksi siirtyessään Jyväskylän yli-
opiston tiloista Helsinkiin SKS:n kirjastoon 
samat oikeudet ja aineistot eivät seuraakaan 
häntä. Hän ei edes halua tietää, kuka aineistot 
maksaa.

Kirjastojen on palveltava asiakkaittensa elä-
mänmuutosta. Onkin parasta siirtyä pois ste-
reotypioista ja keskittyä vain yhteen: antamaan 
kaikki mahdollinen verkkoon. 
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DiGitalkoot, suomalainen 
menestYstarina

Jos minulle olisi vuosi sitten kerrottu, että tulen 
esittelemään Brysselissä G3-kokouksessa Kan-
salliskirjaston Myyräpeliä, jota pelaa yli 100 
000 kansalaista ja jota Wired-lehti, New York 
Times ja Mondo ylistävät, olisin kehunut ker-
tojaa tämän hyvästä mielikuvituksesta. 

Kansalliskirjasto on digitoinut kuusi miljoo-
naa sivua sanomalehtiä ja aikakauslehtiä, jois-
ta kaksi miljoonaa on vapaasti käytössä kan-
sallisessa sanomalehtiarkistossa. 1800-luvun ja 
1900-luvun alun lehtien kirjasin on fraktuuraa 
ja niiden OCR-tulkinta on ohjelmallisesti haas-
te. Tulos voikin sisältää virheitä parista prosen-
tista 40:een prosenttiin. 

Microtask-niminen suomalainen yritys esit-
ti yhteistyötä Kansalliskirjaston kanssa ja hel-
mikuussa 2011 käynnistyivät Digitalkoot. Tal-
koissa kuka tahansa voi hauskojen Myyräpe-
lien avulla osallistua aineiston oikolukuun ja 
korjaamiseen tunnistamalla virheitä digitoi-
dusta tekstistä. Palvelussa on kaksi eri peliä: 
Myyräjahti, jossa pelaaja pyrkii löytämään vir-
heellisiä sanoja sekä Myyräsilta, jossa pelaajan 
tehtävänä on kirjoittaa kuvaruudulle ilmestyvä 
sana oikein. Tällä hetkellä sivuilla on vieraillut 
jo yli 97 000 kävijää.  

Lähestymistapa on maailmassa ainutlaatui-
nen ja Digitalkoot nostettiinkin keskeiseksi uu-
deksi EU-kansalaisten osallistumismuodoksi, 
jota muutkin maat haluavat soveltaa. ”Reboo-
ting Finland”, ”Life after Nokia”, ”Putting the 

gamers to real work”; Kansalliskirjasto ei ole 
milloinkaan saanut yhtä paljon mairittelevaa 
kansainvälistä huomiota kansainvälisessä leh-
distössä. Digitalkoot voitti Rotterdamissa jou-
lukuussa 2011 järjestetyn kansainvälisen DISH 
2011 -konferenssin Digital Heritage Award 
-palkintoäänestyksen. 

”Viisaus ei ole  
YHDen Hatun alla” 

Mitä olemme oppineet Digitalkoista? Mobiili 
asiakas voi olla kirjaston paras ystävä ja tuki-
ja. Hän voi olla nuori ja innokas tai ikääntynyt 
ja vastuuntuntoinen. He molemmat haluavat 
tehdä vastapalveluksen yhteiskunnalle, joka 
on heidät kouluttanut ja tarjoaa heille palvelu-
ja. He haluavat olla mukana palvelujen kehit-
tämisessä ja kokea olevansa merkittäviä käyt-
täjä-asiakkaita. Meidän on annettava asiakkail-
lemme uusia tapoja osallistua ja olla mukana. 
Tässä meillä on vielä työtä tehtävänä. 

Peli on lopultakin vain yksi käyttöliittymä, 
joka todennäköisesti korvautuu jollakin toimi-
vammalla. Miksipä ei Facebookissa voisi haas-
taa kavereita ”sorsastamaan”2?  Suomalainen 
sananlasku sanoo: ”Viisaus ei ole yhden ha-
tun alla”. Talkoistamisessa on tulevaisuus. Sen 
avulla kirjastot oppivat tuntemaan aivan uusia 
käyttäjiä, antavat heille vastuuta ja arvostavat 
heidän asiantuntemustaan. 

Olemme parhaillaan Kansalliskirjastossa 
kehittämässä uudenlaista ajattelevan ihmisen 
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ympäristöä, jossa miljoonista sanomalehti-
sivuista voi etsiä temaattisesti esimerkiksi ku-
via, kuvatekstityksiä, novelleja, runoja, mai-
noksia, paikalliskuvauksia ja henkilöbiogra-
fioita. 

Tutkijat ovat kiittäneet sanomalehtiarkis-
toa siitä, että se on vähentänyt merkittäväs-
ti ”kellarityön” määrää. Arkiston avulla on 
myös todennettu avoimia historiallisia kysy-
myksiä. Kävikö kansalliskirjailijamme Alek-
sis Kivi Turussa? Kyllä kävi. Professori Yrjö 
Varpio huomasi tämän arkistoon sisältyneen 
majoituskodin vieraslistasta. Varpio on sano-
malehtiarkiston suurkäyttäjä, joka antaa arvo-
kasta ammatillista apua ja kommentoi havait-
semiaan puutteita. 

puHeet kirjastojen 
kuolemasta saattaVat  
olla HYVinkin liioiteltuja

Edellä mainittu osoittaa, että perinteinen ”fyy-
sinen kirjasto” on muutoksen edessä. Kirjastot 
ovat mukavia paikkoja, joihin liittyy muistoja. 
Niissä on työrauha, henkilöstö ja suuri toden-
näköisyys onnistua etsinnöissään. Niissä voi 
nauttia kahvia, tavata puolison tai pitää sadet-
ta. Kirjastojen todellista merkitystä ei ole syytä 
väheksyä. 

Ulkopuoliset ovat silti herkästi lopettamassa 
kirjaston keskeisiä toimintoja sillä perusteella, 
että ”kaikki siirtyy verkkoon”. Yksi kertoo vie-
lä lukevansa mieluummin ”perinteisiä kirjoja”, 

mutta toinen ei enää halua ”raahata mökille 
kymmentä kiloa selluloosaa”, vaan tietoa. 

Odotuksia on paljon, eikä mikään viittaa sii-
hen, että kirjastojen perinteiset tehtävät pitäi-
si lakkauttaa. Sähköiset palvelut edellyttävät 
kivijalkaa, tukitoimintoja, tiedon valitsijoita, 
sopimusneuvottelijoita, lakimiehiä ja tieten-
kin perinteisiä kirjastonhoitajia. Kansalliskir-
jaston yli 100 hyllykilometrin aineistoista vain 
pari prosenttia on verkossa, eikä määrä tule 
dramaattisesti muuttumaan 1900-luvun teki-
jänoikeuksien vuoksi. Kaikki tuo perinteinen 
aineisto edellyttääkin vielä vuosikymmeniä 
kuratointia, hyllytilaa, kustannuksia, tilasuun-
nittelua ja käyttöön asettamista. 

Sähköinen aika ei myöskään merkitse, 
että tiedonhakukysymysten kirjo tai tiedon 
kompleksisuus yksinkertaistuisi. Samalla alal-
la oleva puolisoni etsi asiakkaalleen juuri vas-
tausta kysymykseen ”Millainen oli 1920-lu-
vun sirkuseläimiä koskeva lainsäädäntö?”. 
Tähän eivät Google tai Finlex anna nopeaa 
vastausta. 

Kirjastonhoitajia tarvitaan asiantuntijoina. 
He ovat omien asiakkaidensa asiantuntijoita, 
kokoelmien asiantuntijoita ja tieteellisten ai-
neistojen kehityksen tuntijoita. Tätä asiantunti-
juutta ei voi ulkoistaa ulkomaiselle yritykselle 
tai Googlelle. Miten Google voisikaan tappaa 
kirjastot? Tuntuisi oudolta, jos lakimiehet us-
koisivat oikeuslaitoksen kuolevan Googlen tai 
Finlexin vuoksi. Palvelisivatko asiakkaat itse it-
seään, kun juridiikka on kaikkien ulottuvilla? 
Toisin sanoen: amatöörin kultti ei korvaa asi-
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antuntijaa. Älä koskaan aliarvioi kirjastonhoi-
tajan merkitystä.

puolustuksen puHeenVuoro

Olen johtamisurallani havainnut, että yliopis-
tojen johdossa tai johtokunnissa käsitykset kir-
jastosta vahvistuvat vain yhteisen työskentelyn 
myötä. Kirjastojen toimintaa ei voi tuntea, ellei 
ole lähellä sen prosesseja ja kiinnostunut nii-
den parantamisesta. Elämme tietointensiivistä 
aikaa, eikä kenelläkään ole varaa laiminlyödä 
kirjastosuhdettaan. Kokemukseni ovatkin ai-
van päinvastaisia: kirjastoja kohtaan tunnetaan 
tavatonta vastuullisuutta ja huolta niiden tule-
vaisuudesta.

Kun British Library joutui taannoin 
 puolustamaan budjettiaan, sen käyttäjät ja ys-
tävät julkaisivat Guardianissa suuria lehtijut-
tuja ja puolustivat rakasta kirjastoaan. Arabi-
keväänä opiskelijat muodostivat Aleksandrias-
sa ihmisketjun rakkaan kirjastonsa ympärille 
ja puolustivat sitä mellakoilta. Kuulijat liikut-
tuivat kyyneliin, kun näytimme näitä ku-
via FAIFEn3 kokoontumisessa Puerto Ricossa 
vuonna 2011. 

Kaipaan tällaista esilletuloa ja kirjastojen 
asioiden puolustamista Suomessakin. Käyttä-
jätason debatti on merkittävää luettavaa ja sitä 
kaipaan Suomeenkin. Guardianissa esimerkik-
si keskustellaan jatkuvasti kirjastojen lakkaut-
tamisesta. Englannissa 600 yleistä kirjastoa on 
suljettu viime vuosina ja maan 4000 kirjastos-

ta monet ovat lakkauttamisuhan alla. Suomen 
etuna on kompakti koko, tehokas kirjastoverk-
ko, keskitetyt palvelut sekä hyvät suhteet tutki-
joihin ja rahoittajiin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee talou-
dellisessa tilanteessa linjakkaita ratkaisuja, 
mutta sen olisi myös tunnustettava tosiasiat: 
pelkästään sähköisiä lähteitä rahoittamalla ja 
hankkeistamalla kirjastot eivät voi menestyä. 
Meillä on yhä – onneksi – laajat ja arvokkaat 
painetut aineistot, joiden käyttöikä on peri-
aatteessa rajaton. Seinät kaipaavat ylläpitoa ja 
henkilöstön palkat on maksettava. 

kansalliskirjastot luoVat 
rakenteita kirjastoVerkolle

Hajanaiset mielipiteet kirjastojen tulevaisuu-
desta eivät kanna kovin pitkälle. On olennai-
sempaa kysyä, osaammeko luoda ja rahoittaa 
oikeita rakenteita, joilla kirjastot voivat menes-
tyä ja palvella yllä kuvattua muuttuvaa, verkot-
tunutta asiakaskuntaa. OKM on tukenut mää-
rätietoisesti Kansallista digitaalista kirjastoa, 
joka tulee olemaan meille kaikille, etenkin kan-
salaisille, keskeinen työkalu. Tätä projektia ei 
pidä jättää kesken.

Lähestyn aihetta muutamien esimerkkien 
avulla. Ranskan kansalliskirjaston 14 vuotta 
sitten perustettu Bibliothèque numérique Gal-
lica uudistuu. Kansalliskirjaston johtaja Bru-
no Racine on hahmotellut uusia bisnesmalleja, 
joilla massiivinen aineisto saadaan verkkoon. 
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Ranskan valtio on ottanut niin sanotun tulevai-
suuslainan, josta 20 miljoona euroa on osoitettu 
maan kansalliskirjastolle. Sen on lisäksi löydet-
tävä liiketoimintakumppaneita ja kasvatettava 
tätä summaa 10 miljoonalla eurolla. 

Ranskan kansalliskirjasto digitoi verkkoon 
miljoonia sanomalehtiä ja muun muassa 500 
000 monografiaa, jotka annetaan sitten kustan-
tajille verkkomyyntiin. Valtion tuki takaa edul-
liset käyttäjähinnat ja digitoinnin jatkumisen. 
Kansalliskirjastot ovat siis rahapulassaankin 
siirtymässä säilyttämisestä suuren skaalan tar-
jontaan, toki perustehtäväänsä unohtamatta. 

Kirjastojen on aktiivisesti etsittävä Ranskan 
kaltaisia uusia rahoitusmalleja. Monet Euroo-
pan maat, kuten Tanska, Ruotsi ja Englanti, 
eivät kuitenkaan saa valtiolta lainkaan rahaa 
digitointiin. Niiden on neuvoteltava uusista 
liiketoimintamalleista Googlen ja ProQuestin 
kanssa. 

Suomessa digitointimäärärahat ovat jäl-
leen laskeneet normaalille, siis matalalle tasol-
le. Tämä tarkoittaa, että suuret aineistomassat 
eivät tule ainakaan lähivuosina asiakkaiden 
käyttöön. Toki saamme digitoitua vuodessa 
noin 500 000 sivua sanomalehtiä ja aikakaus-
lehtiä, mutta tavoitteen tulisi olla muutama 
miljoonaa sivua vuodessa, jotta työ saataisiin 
valmiiksi. Pohjoismaista Norja on digitoinut jo 
yli puolet 400 000 monografiastaan sekä lähes 
kaikki sanomalehtensä. 

Jos olisin valistunut diktaattori, mitä joskus 
kuvittelenkin olevani, muuttaisin vapaakap-
palelainsäädännön vastaamaan nykyistä, säh-

köistä aikaa. Puolassa oli vielä äskettäin 17 va-
paakappalekirjastoa ja saman verran tuotantoa 
kuin Suomessa. 17 kirjankappaletta lähetettiin 
kaikkiin kirjastoihin. Nyt vapaakappalekirjas-
tot vastaanottavat yhden painetun ja yhden 
sähköisen kirja. Mitä tästä seuraa? Ei varastoin-
tia, ei sähläystä, ei työvoimapulaa. Asiakkaille 
suunnatut palvelut parantuvat. Jos tämä toimii 
Puolassa, pitäisi sen toimia myös meillä. 

uuDet liiketoimintamallit 
VoiVat kukoistaa

Esitän toisen esimerkin uusista liiketoiminta-
malleista. Saksassa on toiminut jo jonkin aikaa 
palvelu nimeltä Subito. Aluksi sen asiakas- ja 
kirjastolähtöinen toimintamalli oli, että kirjas-
to toimitti asiakkaalleen digitaalisena sen, mitä 
tämä tarvitsi. Toisin sanoen kyseessä oli on de-
mand -digitointipalvelu. Kustantajien hermos-
tuttua palvelun menestyksestä muutettiin se 
vastaamaan niiden käsitystä liiketoiminnasta. 
Edelleen asiakas voi tilata mitä vain kirjaston 
painetuista kokoelmista, kunhan vain maksaa 
työn, tekijänoikeudet sekä toimituksen. Asiak-
kaiden tarpeet vaihtelevat yhdestä sivusta sa-
taan sivuun ja asiakkaita on opiskelijasta tut-
kijaan, aina Nokian kaltaiseen suuryritykseen 
asti. 

Näen tällaisessa palvelussa todellisia mah-
dollisuuksia. Se voidaan toteuttaa hajautetus-
ti, tekijänoikeudet halliten, tuottamalla tekijöil-
le reilut korvaukset ja ennen kaikkea tuomalla 
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kirjastot ja asiakkaat samaan digitaaliseen pal-
velukulttuuriin.

On todennäköistä, että kirjastoissa kokeil-
laan tulevaisuudessa seuraavia liiketoiminta-
malleja: 

• valtio maksaa: valtion budjetista tai 
Ranskan malliin ottamalla tulevaisuus-
lainan, johon tulee saada 2/3 yritysrahaa

• kirjasto maksaa omasta budjetistaan 
• kolmas osapuoli maksaa, asiakkaat saa-

vat tuotteen ilmaiseksi (Google, Pro-
Quest, erilaiset yhteisöt)

• kansalaisrahoitus (esimerkiksi Suomen 
100-vuotisjuhlien yhteydessä)

• asiakas maksaa (on demand)

On luotava hyvän kehä, joka tuottaa aineis-
toja verkkoon. Muuten meitä odottaa inertia, 
kuolleen miehen asento; mitään ei tapahdu, 
kukaan ei rahoita, eikä kukaan saa mitään. Kä-
perrymme pimeään komeroon odottamaan pa-
himpien pelkojemme toteutumista. 

Kirjasto ei ole vain sen fyysinen tila. Kirjas-
to on sosiaalinen foorumi samalla tavalla kuin 
yliopisto tai tutkimuslaitos. Kirjasto on tilojen, 
kokoelmien ja henkilökunnan toimiva koko-
naisuus. Pankkienkin toiminta on muuttunut 
oleellisesti 1980-luvusta. Tuolloin, ennen kort-
tiaikaa, pankista noudettiin kaupparahaa vii-
koittain. Tänään pankissa käydään vain lai-
naneuvotteluja. Kukaan ei silti usko pankkien 
kuolevan. 

Sama muutos on käynnissä kirjastoissa. 
Väistämättä osa kirjastoista tuleekin katoa-
maan. Englannissa ja Hollannissa kirjastojen 
määrää on jo vähennetty radikaalisti. Asiak-
kaat ovat äänestäneet jaloillaan, kun iTunesin ja 
Amazonin kaltaiset palvelut ovat tehneet osas-
ta kirjastojen palveluja tarpeettomiksi. Amazo-
nia jopa syytetään Englannin kirjamarkkinoi-
den tuhoamisesta. Ihailen Amsterdamin uut-
ta kaupunginkirjastoa, jossa on valtava määrä 
CD- ja DVD-tallenteita, joista maksetaan pieni 
käyttömaksu. Tämä on loistava esimerkki uu-
denlaisesta liiketoimintamallista.

kirjastot luoVat pYsYViä 
merkitYksiä

Oheiseen taulukkoon (Taulukko 1) olen koon-
nut ne merkitystasot, jotka liittyvät kirjatalou-
teen ja kirjastoihin: taloudellisen, henkisen, yh-
teiskunnallisen sekä intellektuaalisen. Kirjas-
tojen tulee tehdä henkisiä harjoituksia ja avata 
yleisölle niitä merkityksiä, joita kirjastot sätei-
levät. 

Kun seuraavaa kuviota (Kuvio 1) sovelle-
taan verkkomaailmaan, saamme kiinnostavan 
vaikutuspiirin, jossa asiakkaat ovat siirtymässä 
ulkokehältä sisäkehään. Osallistumistaloudes-
sa kirjastojen on varmistettava, että annamme 
asiakkaiden luoda syviä polkuja omaan kirjas-
toonsa. Meillä ei ole varaa ohjailla heitä, sillä 
usein he ovat meitä etevämpiä. 



TALOUDELLINEN PÄÄOMA Kustantajien saamat voitot Heikentyvä, uusia malleja tarvitaan

INHIMILLINEN PÄÄOMA Internetin ilmaisuuden vaatimus Vahvistuva

SOSIAALINEN PÄÄOMA Internetin ilmaisuuden vaatimus Vahvistuva

INTELLEKTUAALINEN/ÄLYLLINEN PÄÄOMA Lisääntyy jaettaessa Kontrolloituja uusia malleja tarvitaan 

SYMBOLINEN PÄÄOMA Kansallinen perintö Uusia malleja tarvitaan

taulukko 1. kirjastojen merkitystasot.

kuVio 1.  Digitaalinen materiaali sosiaalisessa mediassa. lähde: kansalliskirjasto.
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kuva: petteri kivimäki. jyväskylän yliopiston kirjaston valokuvakokoelma.
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Lopuksi: nykyaikainen kirjasto on määritel-
tävä joka päivä uudelleen. Kirjasto on 

• sosiaalinen foorumi
• digitaalisen elämänmuodon ja kansalai-

suuden keskeinen puolustaja
• liikkuvien käyttäjien yhdysside
• verkkoasiakkaiden koti 
• tiedon saatavuuden takaaja.

Ei ole syytä hysteriaan, mutta tarkkana pitää 
olla. Ellemme halua asettua kuolleen miehen 
asentoon, on hyvä oikaista ryhtiä, nousta ylös 
virkatuolista ja ojentaa käsi asiakkaalle. Teem-
me vielä pitkään matkaa yhdessä. 

Viitteet

1 Katso tarkemmin Fiesole 2012: http://www.casalini.it/retreat/

retreat_2012.html
2 uussuomea, tarkoittaa crowdsourcingia eli talkoistamista
3 Committee on Freedom of Access to Information and Free-

dom of Expression (FAIFE)



kimmo tuominen

kirjaston tuleVaisuus 
ja nYkYisYYs: 
retroFuturistinen 
tarkastelu

Miten kirjastoille käy tulevaisuudessa? Kimmo Tuominen peilaa 

artikkelissaan kirjastoalan tulevaisuudesta esitettyjä ennusteita 

niiden toteutumiseen Jyväskylän yliopiston kirjastossa. Teknologi-

nen kehitys on väistämätöntä ja asiak kaiden tarpeisiin voidaan sen 

myötä vastata aiempaa paremmin. Muutokset eivät kuitenkaan ole 

äkillisiä tai aikaisempia palvelumuotoja poissulkevia. Kirjasto fyy-

sisenä tilana ei myöskään ole menettämässä asemaansa. Se toimii 

edelleen yliopistoyhteisön ytimessä ja rakentaa käyttäjälähtöistä 

sekä tarkoituksenmukaista tietoympäristöä.
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aluksi

Kirjastonjohtaja ei pääse osallistumaan asia-
kaspalvelupäivystyksiin, mutta joskus asiak-
kaat tulevat työhuoneen ovelle. Eräänä aamu-
na ovella on englantia amerikkalaisittain puhu-
va nainen, joka haluaa työterveyskirjallisuutta. 
Asiakkaan tarvitsema nide näyttää olevan ko-
koelmissamme sekä painettuna että e-kirjana. 
Nainen kertoo etsivänsä nimenomaan painet-
tua kirjaa, jota ei kuitenkaan löydy; kirja on 
ehkä jonkun toisen kainalossa. Ehdotan, että 
nainen asioisi neuvonnassa: kokenut virkaili-
ja osaa löytää kauan kadoksissakin olleet ni-
teet. Hieman myöhemmin yhytän asiakkaan 
ulko-oven edestä. Virkailijakaan ei kyennyt 
paikallistamaan painettua kirjaa, mutta naisen 
taulutietokoneella on nyt lainassa kirjan e-ver-
sio. Nainen poistuu kirjastolta tyytyväisen nä-
köisenä.

Jälkeenpäin harmittaa, etten kysynyt asiak-
kaalta, miksi hän halusi nähdä vaivaa painetun 
kirjan etsimiseen, vaikka digitaalinen vaihto-
ehto oli olemassa. Kenties hän ei tiennyt, kuin-
ka e-kirjan lainaaminen iPadille onnistuu. Vai 
pitikö keski-ikäinen asiakas enemmän paine-
tun kirjan lehteilystä kuin näytön tuijottami-
sesta? Yliopistokirjastojen asiakaspalveluista 
kantautuu sellaistakin tietoa, että monet opis-
kelijat haluavat lukea kurssikirjansa painettui-
na ja karsastavat e-versioita.   

Anekdoottiin perustuvalla evidenssillä tus-
kin kumotaan teorioita. Ehkä sen avulla kui-
tenkin havainnollistuu, mikä mättää teknologi-

seen determinismiin perustuvassa tulevaisuu-
den ennustamisessa. Teoriat käänteentekevistä 
teknologioista nojautuvat teknologisen kehi-
tyksen vääjäämättömyyteen: vanha teknologia 
tai palveluratkaisu kuolee, kun syntyy uusi ja 
tehokkaampi, asiakkaiden tarpeita paremmin 
tyydyttävä tai kokonaan uusia tarpeita luova 
ratkaisu. Digitaalinen valokuvaus ja kuvankä-
sittely ovat syrjäyttäneet filmien kehittämisen 
pimiöissä, tekstinkäsittely on tehnyt kirjoitus-
koneesta museoesineen, korppuja ja lerppuja ei 
enää tunneta, eikä kukaan halua käyttää tyh-
miä pääteterminaaleja läppäreiden ja taulutie-
tokoneiden aikakaudella. 

Teknologisen determinismin katsannossa 
historia ja tulevaisuus näyttäytyvät kehitysas-
kelten tai -harppausten sarjoina; puolijumalal-
listen innovaattoreiden rinnalla maallikoiden 
osa on yhtä imarteleva kuin Pavlovin koirien. 
Todellisuudessa ihmiset ovat aktiivisia tekno-
logioiden hyödyntäjinä: he hyväksyvät ja hyl-
käävät uusia tuotteita sekä keksivät olemassa 
oleville palveluille ja välineille ennalta arvaa-
mattomia käyttötapoja. Esimerkiksi tekstivies-
tien läpimurto ei ollut aavistettavissa vuonna 
1985, jolloin SMS (Short Messaging Service) 
tuli osaksi GSM-spesifikaatioita tai vuonna 
1992, jolloin SMS-teknologiaa ensimmäistä 
kertaa testattiin brittiläisoperaattori Vodafo-
nen verkossa. Teleinsinöörien kansainvälinen 
yhteistyö johti siihen, että tekstiviestittely tuli 
teknisesti mahdolliseksi 1990-luvun puolivä-
lissä. Tekstiviestien ryöpyn aiheuttivat kuiten-
kin käyttäjät, jotka sovelsivat yksinkertaista 
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teknologiaa monipuolisesti. Kaukonäköisin-
kään teleinsinööri tuskin aavisti vuonna 1985, 
että kahdenkymmenen vuoden päästä Saksas-
sa lähetetään 43 miljardia tekstiviestiä vuodes-
sa, Isossa-Britanniassa 32 miljardia, Italiassa 
30 miljardia ja Suomessakin peräti 2,9 miljar-
dia (Snellman 2006). Vanhimmalle tyttärelle-
ni tekstiviestit, musiikki ja netti ovat ahkerasti 
näppäillyn älypuhelimen yksinomaiset käyttö-
muodot; puhuminen on vanhanaikaista.

Digitalisoituminen on arkipäivää tieteel-
lisissä kirjastoissa. Aineistojen omistamisen 
maailmasta on siirrytty pitkälti tietoaineistojen 
käyttöoikeuksien vuokraamiseen. Kuitenkin 
esimerkiksi kurssikirjatarjonnassa paperikir-
jat edelleen dominoivat. E-kirjojen suhteellisen 
vähäinen, tosin jatkuvasti kasvava, käyttöaste 
ei johdu teknologiasta, joka on tällä hetkellä jo 
riittävän kehittynyttä. E-kirjahan on julkaisu-
muotona yli 40 vuotta vanha: sen keksimisvuo-
tena voidaan pitää vuotta 1971, jolloin Michael 
Hart (Project Gutenbergin perustaja) digitoi Yh-
dysvaltain itsenäisyysjulistuksen. E-kirjojen 
hitaaseen yleistymiseen ovat kuitenkin vai-
kuttaneet monet muut kuin tekniset tekijät: 
kustantajien haluttomuus muuttaa painettu-
jen kirjojen myyntiin perustuvia bisnesmal-
leja, ostajien ja lainaajien kulutuspreferenssit, 
kansainvälisen tekijänoikeuslainsäädännön 
tiukentuminen jne. Kirjapiratismia pelkää-
vät kustantajat ovat hankaloittaneet e-kirjojen 
käytettävyyttä erityisillä kopiosuojausteknolo-
gioilla, jotka estävät tietoaineistojen joustavan 
hyödyntämisen esimerkiksi taulutietokoneilla 

ja lukulaitteilla. Kopiosuojaukset saattavat pi-
kemminkin lisätä kuin vähentää e-kirjapiratis-
mia. Ne voivat olla syynä siihen, että osa kirjas-
ton asiakkaista pitää painettua kirjaa digitaalis-
ta versiota parempana ja turvautuu e-kirjaan 
vain viime hädässä.

Kirjastojen tulevaisuuskeskustelua tarkas-
tellessamme voimme ottaa oppia historiasta: 
sosiotekniset innovaatiot eivät tee rysäysmäis-
tä läpimurtoa, vaan yleistyvät käyttöömme vä-
hitellen. Toisaalta kuuluisat pieleen menneet 
ennustukset osoittavat sen, ettei menneisyyden 
projisointi tulevaisuuteen aina toimi. ”Koko 
maailmassa on markkinoita noin viidelle tie-
tokoneelle”, sanoi Thomas Watson vanhempi, 
IBM:n perustaja, vuonna 1943. Britannian pos-
tilaitoksen pääinsinööri Sir William Preece ar-
vioi vuonna 1878, ettei puhelimelle ole tarvetta, 
sillä USA:sta poiketen ”meillä riittää viestipoi-
kia”. Microsoftin perustaja Bill Gates ennusti 
vuonna 2004, että roskapostiongelma ratkais-
taan parissa vuodessa. Asiantuntijat ovat lähes 
yhtä surkeita tulevaisuuden ennustajia kuin 
maallikotkin. Tulevaisuudentutkijoiden tekno-
logiaa koskevista ennustuksista toteutuu erään 
arvion mukaan noin kymmenen prosenttia.

Käsillä olevassa artikkelissa tarkastelen kir-
jastoja koskevaa tulevaisuuspuhetta historial-
lisesta näkökulmasta nykyhetkeä lähestyen. 
Eräänlaista retrofuturistista näkökulmaa so-
veltaen keskityn vuosien 1930–1982 välillä 
esitettyihin kirjastoja, kirjastoalaa ja tiedonvä-
litystä koskeviin tulevaisuusennustuksiin sekä 
niiden toteutumiseen. Retrofuturismi on tai-



Kirjaston tulevaisuus ja nykyisyys: retrofuturistinen tarkastelu 197

desuuntaus, joka tarkastelee ja estetisoi aiem-
pien vuosikymmenten tulevaisuuskuvitelmia 
ja niiden ilmenemismuotoja. Keskeisellä sijal-
la retrofuturismissa on ihmisen suhde tekno-
logiaan, joka voi olla paitsi voimaannuttava, 
myös orjuuttava ja alistava. Retrofuturismi kes-
kittyy kuviteltuun tulevaisuuteen sekä (usein 
optimististen ja jopa utopististen) tulevaisuus-
kuvitelmien ja nykyisyyden välisiin jännittei-
siin. Juuri kuvitelmien ja nykyisyyden ristirii-
dat tekevät retrofuturismin kiinnostavaksi. 

Kirjastoja koskevat tulevaisuusennustukset 
eivät useinkaan ole yksiulotteisen optimistisia: 
puhdasveristen teknologiautopioiden sijaan 
ennustukset sisältävät myös, esimerkiksi kir-
jastoammattilaisten kannalta, vähemmän toi-
vottavia piirteitä. Artikkelin loppupuolella tar-
kastelen aiempina vuosikymmeninä esitettyjen 
tulevaisuusennustusten toteutumista Jyväsky-
län yliopiston kirjaston osalta.

eilisen  
tieDonHallintaVisiot

Paperikirjojen ja muiden painettujen tallen-
teiden hallinnan haasteet ovat askarruttaneet 
kirjastoalalla toimineita jo pitkään. Belgialai-
nen Paul Otlet (1868–1944) tunnettaneen par-
haiten UDK-luokituksesta, jonka ensimmäisen 
painoksen hän julkaisi Nobel-palkitun juris-
ti- ja rauhanaktivistikollegansa Henri La Fon-
tainen (1854–1943) kanssa vuonna 1905. Ot-
let’n tiedonhallinnallinen tavoite oli kunnian-

himoinen: luoda UDK-luokitusjärjestelmään 
perustuva Mundaneumiksi kutsuttu maail-
manluettelo kaikesta julkaistusta aineistosta, 
kirjoista yhtä lailla kuin valokuvista, pamfle-
teista ja pienpainatteistakin. Mundaneum kat-
toi parhaimmillaan 15 miljoonaa indeksikorttia 
ja se toimi kansainvälisenä tietopalvelukeskuk-
sena. Lopulta Mundaunemin toiminta kuiten-
kin hiipui päättyäkseen kokonaan natsien val-
taannousun myötä: eläväksi rauhanmonumen-
tiksi tarkoitettuun Mundaneum-rakennukseen 
perustettiin kolmannen valtakunnan taidetta 
esittelevä näyttely. Nyttemmin belgialaiseen 
Monsin pikkukaupunkiin päätynyt Munda-
neum toimii museona.

Otlet ennakoi tietokoneiden ja -verkkojen 
aikakautta terävänäköisesti jo 1930-luvulla. 
Mundaneum-projektin perimmäinen mahdot-
tomuus sai hänet tajuamaan paperiin sidottu-
jen teknologioiden rajat. Hän alkoi unelmoida 
luettelosta, joka integroisi saumattomasti paitsi 
tekstiä, myös ääntä, valokuvaa ja videota. Ot-
let’n visio ”sähköisestä verkosta” muistuttaa 
Alex Wrightin (2007) mukaan nykyistä webbiä, 
mutta on jopa sitä kehittyneempi, sillä Otlet oi-
valsi verkkoyhteisöjen potentiaalin informaati-
on organisoijina ja laadun arvioijina. Sähköisen 
maailmanluettelon sisältö oli Otlet’n visiossa 
yhteisöllinen luomus: luettelo operoi symboli-
silla linkeillä, joilla osoitetaan asioiden, ideoi-
den ja dokumenttien välisiä yhteyksiä. Toimin-
taperiaatteeltaan symboliset linkit muistuttavat 
tuntemiamme hyperlinkkejä, mutta ”tyhmien” 
web-linkkien sijaan ne sisältävät myös merki-
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tyksen. Otlet’n tavoitteena oli eräänlainen tie-
don kartografia.

Vannevar Bush (1890–1974), ansioitunut 
ame rikkalainen teknologia-asiantuntija ja  
-johtaja, oli myös huolestunut paperijulkaisu-
jen säilymisestä ja niiden hallitsemisen haas-
teellisuudesta. The Atlantic -lehdessä vuon-
na 1945 julkaistussa artikkelissaan As we may 
think Bush visioi Memexiksi kutsumaan-
sa tutkijan työasemaa, jonka toiminta nojau-
tuu mikrofilmi- ja mikrokorttiteknologioihin. 
Memexin tuli mahdollistaa yksityisten tutki-
muskirjastojen luonti sekä dokumenttien lin-
kittäminen ja kommentointi. Otlet’n tapaan 
myös Bushin lähtökohtana oli joustava ope-
rointi erilaisten tiedonlähteiden kanssa sekä 
paperisten tiedonhallintavälineiden ja tallen-
nemuotojen aiheuttamien haasteiden ylittämi-
nen.  

Yliopistokirjaston johtaja ja kirjailija Fre-
mont Rider (1885–1962) ei ole yhtä tunnettu 
kuin Bush, mutta aikanaan hänen arvionsa tut-
kimuskirjastojen kasvusta synnytti keskuste-
lua myös kirjastoalan ulkopuolella. Rider jul-
kaisi pääteoksensa The Scholar and The Future 
of the Research Library vuonna 1944. Tässä kir-
jassa hän arvioi (virheellisesti), että amerikka-
laisten tutkimuskirjastojen koko kaksinkertais-
tuu joka kuudestoista vuosi: Yalen yliopistokir-
jaston koko olisi Riderin laskelmien mukaan 
vuonna 2044 yli 200 miljoonaa nidettä. Tällai-
nen nidemäärä vaatisi tilaa lähes kymmenen 
tuhatta hyllykilometriä ja 6 000 luetteloijaa kä-
sittelemään sitä. Riderin tutunkuuloinen di-

lemma oli yliopistokirjastojen toimintavolyy-
min jatkuva kasvu: mitä voidaan tehdä, kun 
aineiston hankinta ja käsittely luetteloineen ja 
sisällönkuvailuineen kallistuu aineistomäärien 
ja tilakustannusten kasvaessa? Rider povasi ih-
miskunnan pian tukehtuvan painotekniseen 
oksennukseensa, ellei sillä ole varaa riittävän 
laajaan ja asiantuntevaan bibliografisen tie-
don hallintaan. Hänen lääkkeensä tila- ja säi-
lytyskustannusten karsimiseksi oli kekseliäs, 
joskaan ei yleisesti hyväksytty: korttiluettelon 
jokaisen kortin taakse tuli liittää tasku, joka 
sisältäisi kokotekstin mikrokorttimuodossa. 
Epäilemättä hän olisi osoittautunut innokkaak-
si digitaalisten kirjastojen kannattajaksi, jos oli-
si elänyt 2000-luvulla. 

 Sekä Otlet’lla, Bushilla että Riderillä näyttää 
olleen aavistus siitä, että tulevaisuudessa me-
diamaailma monipuolistuu ja konvergoituu, 
jolloin paperiteknologioiden rinnalle nousee 
muita välineitä. Nämä välineet saattavat mah-
dollistaa asioita, joihin pahviset kirjastokortis-
tot tai painetut kokoelmaluettelot eivät pys-
ty. Kognitiotieteen uranuurtaja J. C. R. Lickli-
der (1915–1990) tutkimusryhmineen korosti 
vuonna 1965 julkaistussa Libraries of the Fu-
ture -teoksessa, ettei kirjastoa tullut redusoida 
painettujen kirjojen kokoelmaksi: ”Any con-
ception of the library that begins with books 
on shelves is sure to encounter trouble.” Tut-
kijat harmittelivat, että teknisen kehittymättö-
myyden vuoksi jopa Massachusetts Institute of 
Technologyssä jouduttiin tekemään käsitteel-
listä analyysia digitaalisten tiedonhallintavä-
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lineiden mahdollisuuksista. Nykylukijan sil-
min analyysi etenee mallikkaasti: jo kirjan al-
kulehdillä osoitetaan, kuinka e-kirja päihittää 
paperivastineensa tietosisällön käytön jousta-
vuudessa ja helppoudessa. (Kirjoittajat eivät 
aavistaneet kopiosuojausten e-kirjojen käytet-
tävyydelle aiheuttamia hankaluuksia.) Lickli-
derin tutkimusryhmän tavoite oli tarkastella 
tiedonmuodostusta tukevien digitaalisten kir-
jastojen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tut-
kimusryhmän luoma visio on vaikuttanut mm. 
Internetin edeltäjän, Arpanetin, syntyyn.

Tieteiskirjailija Geoffrey Hoylen (1941–) 
vuonna 1972 julkaistu tulevaisuutta käsittele-
vä lastenkirja 2010: Living in the Future sisäl-
tää kaksisivuisen profetian kovin 70-lukulai-
sen näköisestä maailmasta, jossa kirjoja ei enää 
ole, vaan kirjastoa hyödynnetään näköpuheli-
men välityksellä. Näköpuhelimen ja kirjaston 
indeksin avulla ovat kaikki maailman kirjat ti-
lattavissa käyttöön. Kieliteknologiset apuväli-
neet ovat ilmeisen kehittyneitä: automaattiset 
käännökset ylittävät kielimuurin, joten man-
dariinikiinaksikin kirjoitettu kirja on luetta-
vissa englanninkielisen kirjan tapaan. Kirjas-
ton työasemalta pääsee käsiksi myös kattavaan 
audiovisuaaliseen arkistoon ja sanomalehtiai-
neistoihin. Jos kirjastotilassa luettu ”kirja” jää 
kesken, lukemista on mahdollista jatkaa näkö-
puhelimella kotoa käsin.

Illinoisin yliopiston informaatiotutkimuk-
sen professori F. W. Lancaster (1933–) ennakoi 
paperiteknologioista vapautunutta yhteiskun-
taa vuonna 1978 ilmestyneessä teoksessaan To-

ward Paperless Information Systems. Lancas-
terin profetia kohdistui tieteellisen tiedonväli-
tyksen digitalisoitumiseen. Hänen mukaansa 
tietotekninen kehitys johtaisi vuosituhannen 
vaihteeseen mennessä siihen, ettei paperikirjo-
ja tarvita, jolloin kirjastojen ja erityisesti kirjas-
totilan merkitys tulisi vähenemään. Hän täh-
densi, että kirjastonhoitajat eivät voi haudata 
päätään hiekkaan ja kieltää teknologian etene-
mistä, jos mielivät ammattikuntana välttää su-
kupuuttoon kuolemisen. 

Apokalyptisen ja post-apokalyptisen tieteis-
kirjallisuuden genreissä kuvataan maailman-
loppua ja ihmisten selviytymistä globaalin ka-
tastrofin (ydinsota, pandemia, koneiden tai te-
koälyn kapina, ilmastonmuutos jne.) jälkeisessä 
maailmassa. Kuvitelmilla kirjastoapokalypsis-
ta on yhteyksiä tähän genreen ja sen kuvaamiin 
herooisiin eloonjäämiskamppailuihin. Viimek-
si sosiaalisen median omaksuminen osaksi kir-
jastopalveluja ja informaatiolukutaidon opetus 
ovat olleet teemoja, joiden yhteydessä on käy-
tetty eloonjäämiskamppailuun viittaavaa ter-
minologiaa: elleivät kirjastot sopeudu uusiin 
palveluvaateisiin, edessä on perikato! 

Lancasterin argumentaatio etenee siten, että 
shokeeraavien uutisten jälkeen paljastuu se 
vaivalloinen tie, jonka päässä odottaa pelas-
tus: uusi professio voi nousta kuin feenikslintu 
savuavan kirjaston raunioista. Aiemmin vain 
kirjasto rakennuksena ja kirjasto instituutiona 
on ollut tärkeä; kirjastonhoitaja on puolestaan 
ollut kirjaston orja: harmaa ammattirutiinien 
harjoittaja. Vuosituhannen vaihteen tietoasian-
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tuntija ei enää työskentele kirjastoissa, vaan 
joko yksityisyrittäjänä tai informaatiopalvelu-
keskuksessa. Hän ei ole rutiinityöläinen, vaan 
ennakoiva ja aktiivinen toimija, jolla on konsul-
tin status.   

Lancasterin ja Riderin luomaa kirjastoapo-
kalyptistä perinnettä jatkoi James Thompson 
(1932–), Brittiläisen Readingin yliopiston kir-
jaston johtaja, vuonna 1982 julkaistulla teok-
sella The End of Libraries. Lancasterin tavoin 
Thompson arvioi, että vanhanaikainen kirjas-
tokäsitys on tiensä päässä: kirjakokoelmat kas-
vavat lähes kontrolloimattomasti, eikä tämä 
kasvu näy kirjojen käytön lisääntymisenä lai-
naustilastoissa. Thompson uumoilee kokoteks-
titietokantojen tuloa, eikä ymmärrä virkavel-
jiensä ja -siskojensa konservatiivisuutta. Tule-
vaisuus olisi digitaalisissa kirjastoissa. Jos tätä 
ei käsitetä, uhkaisi kirjastoja Thompsonin mu-
kaan dinosaurusten kohtalo. 

Pong-videopeli keksittiin vuonna 1972: kyse 
on yksinkertaisesta tennissimulaatiosta, jos-
sa mailaa symboloivat kaksi valkoista palkkia 
ja palloa edusti pieni valkoinen piste. Pong oli 
ensimmäinen kaupallisesti menestynyt video-
peli – tai tv-peli, kuten sanonta tuolloin kuu-
lui. Se synnytti todellisen videopelihuuman, 
jonka myötä Atari-niminen yritys vaurastui 
ensin baareihin sijoitetuilla peliautomaateil-
la ja myöhemmin alkeellisilla pelikonsoleilla, 
joiden avulla kansa pääsi pelaamaan Pongia 
kotonaan. Douglas Ruskoffin (2003) mukaan 
Pongin suosion salaisuus oli siinä, että ihmi-
set saattoivat ensimmäistä kertaa elämässään 

vaikuttaa ruudulla näkyviin tapahtumiin. He 
eivät olleet enää pelkkiä lähetysten vastaanot-
tajia, vaan aktivoituivat toimiviksi subjekteiksi 
peliohjaimien, kaukosäätimien, hiirien ja näp-
päimistöjen myötä. 

Edellä tarkastelluissa kirjastoja koskevissa 
tulevaisuusskenaarioissa näkyy myös tiedon-
hankkijan vallan kasvu. Tulevaisuusvisionää-
rit ennakoivat, että suorakäyttöiset tietokannat 
tulevat perustumaan toisenlaiseen toiminta-
filosofiaan kuin traditionaalisessa kirjastossa 
vallitseva ennalta rakennettujen hakupolkujen 
ja hyllyjärjestysten maailma. Jo 1970-luvulla 
osoittautui, että viite- ja kokotekstihaut mah-
dollistavat joustavasti ja notkeasti uudenlaisia 
hakumahdollisuuksia. 

Retrofuturistinen tulevaisuusskenaarioi-
den tarkastelu paljastaa retorisen kuvion, jon-
ka avulla konservatiivista kirjastomaailmaa on 
haluttu shokeerata ja hätyytellä digitaaliseen 
tulevaisuuteen. Kirjastoapokalypsillä pelotte-
lu ja eloonjäämiskamppailusta puhuminen on 
osa diskurssia, joka nojautuu teknologiseen de-
terminismiin. Jos kirjastolainen ei ala toimia tai 
uskoa oikein, hän on todellisuuden kieltäjä ja 
ensimmäisiä apokalypsin uhreja: kirjamuseoita 
ei kukaan tarvitse. Ammatillinen itseruoskinta 
on usein tässä kirjallisuusgenressä varsin rank-
kaa; taustalla tuntuvat myös median hellimät 
ikä- ja kirjastonhoitajastereotypiat, joita kritii-
kin avulla ulkoistetaan mahdollisimman kauas 
itsestä. 

Tulevaisuusvisiot kuvaavat myös omaa ai-
kaansa: ne tarjoavat käyttökelpoisia argument-
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teja kulloinkin käytäviin kirjasto- ja informaa-
tiopoliittisiin debatteihin. Samanaikaisesti 
nämä visiot heijastavat kulloistakin kehitys-
vaihetta sillä muutoksen tiellä, joka kirjastoam-
mattilaisten on täytynyt läpikäydä digitalisoi-
tumisen myötä.

nYkYisYYs jYVäskYlän 
Yliopiston kirjaston 
näkökulmasta

James Thompsonin povaama kirjastojen su-
kupuutto ei ainakaan toistaiseksi ole toteu-
tunut. Tarkoittaako tämä sitä, että kirjastot 
 onnistuivat digitaalisen kirjaston rakentami-
sessa vai että Thompson teki virhearvion vain 
kirjastoapokalypsin ajankohdan paikantami-
sessa välittömään lähitulevaisuuteen? Aika 
näyttää. 

Otlet’n Mundaneumin, Bushin Memexin ja 
Lickliderin tiedonmuodostusta tukevien di-
gitaalisten kirjastojen toteutumisesta voidaan 
olla monta mieltä. Globaalia maailmanluette-
loa Otlet’n tarkoittamassa merkityksessä meil-
lä ei ole, eikä edes Google indeksiensä mitta-
vuudesta huolimatta yllä Otlet’n vision tasol-
le. Kohti Memexin kaltaista tutkijan työpöytää 
edetään vähitellen, vaikka profilointi- ja per-
sonointimahdollisuudet digitaalisissa kirjas-
topalveluissa ovat edelleen puutteelliset. Tie-
donhakua tukevista järjestelmistä ei toistai-
seksi ole siirrytty tiedonmuodostusta tukeviin 
järjestelmiin, vaikka joihinkin verkkopalvelui-

hin onkin ilmaantunut yhteisöllistä ja yksilöl-
listä tiedonmuodostusta tukevia ominaisuuk-
sia.

Jyväskylän yliopiston kirjasto on ainoana 
yliopistokirjastona mukana Kansallisen digi-
taalisen kirjaston (KDK:n) ensimmäisessä aal-
lossa. Kirjasto tähtää siihen, että tutkijoiden 
ja opiskelijoiden tietoympäristö yksinkertais-
tuisi ja tulisi helpommin hallittavaksi. Näiden 
tavoitteiden toteutumisen eteen teemme kiin-
teää yhteistyötä paitsi Kansalliskirjaston, myös 
muiden yliopistokirjastojen kanssa. Tietojärjes-
telmien räätälöitävyys tieteenalojen, tutkimus-
ryhmien ja yksittäisten tutkijoiden tarpeisiin 
ovat teemoja, joista KDK:n yhteydessä on pal-
jon puhuttu. Personointi on otettu huomioon 
KDK:n Finnaksi ristityn asiakasliittymän vaa-
timusmäärittelyissä, vaikka se ei olekaan pro-
jektin ensimmäisessä vaiheessa toteutettavien 
ominaisuuksien joukossa. KDK-hankkeen ede-
tessä on luovuttu kaupallisen toimijan tarjoa-
masta portaalituotteesta ja siirrytty avoimeen 
lähdekoodiin perustuvien ohjelmistokompo-
nenttien muokkaamiseen ja yhteensovittami-
seen. Avoimen lähdekoodin avulla mahdol-
listuu entistä notkeampi ohjelmistonkehitys, 
johon esimerkiksi yliopistokirjastojen tekno-
logiaosaajat voivat vastaisuudessa osallistua. 
Sosiaalisen median mahdollisuuksia on toteu-
tettu jo esimerkiksi Amazonin ja Applen ra-
kentamissa kaupallisissa verkkopalveluissa. 
Toivottavasti Finnan avulla sosiaalinen media 
integroituu kirjastojenkin verkkopalveluihin 
entistä kiinteämmin. 
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Hoylen kolmekymmentä vuotta vanha vi-
sio vuoden 2010 kirjastoista odottaa toteutu-
mistaan. Automaattiset käännökset ovat viime 
vuosina tulleet osaksi tiedonhakua ja arkista 
mediaympäristöä esimerkiksi Googlen ja Bin-
gin tarjoamien käännöspalvelujen muodossa. 
Käännösten taso ei ole toistaiseksi kaksinen, 
mutta niiden avulla on mahdollisuus saada 
yleiskuva vieraskielisestä tiedonlähteestä. 

Uusitun kulttuuriaineistolain myötä Jyväs-
kylän yliopiston kirjastoon on tullut vapaakap-
paletyöasema, jonka välityksellä esimerkik-
si kansallisten tv- ja radio-ohjelma-arkistojen 
hyödyntäminen on mahdollista. Tekijänoike-

ussyistä näitä aineistoja voi käyttää vain va-
paakappalekirjastoissa. Globaaleista tv- ja ra-
dio-ohjelma-arkistoista ollaan juridisten syi-
den takia kaukana.

Lancasterin väite kirjastotilan merkityksen 
vähenemisestä ei pidä paikkaansa: vuonna 
2011 kirjastossa käy yhteensä yli 0,6 miljoonaa 
kävijää, ja kävijämäärä on lisääntynyt vuoteen 
2010 verrattuna. Tilastossa huomio kiinnittyy 
merkittävään notkahdukseen vuosien 2006 
ja 2007 välillä. Kyse on tilastointikäytännön 
muutoksesta: kävijämäärien arvioinnista on 
siirrytty kävijälaskureiden systemaattisem-
paan  hyödyntämiseen. Kirjastojärjestelmien 

kuvio 1: jyväskylän yliopiston kirjaston kävijä-

määrät vuosina 2002–2011 (vuosina 2002–2006 

ja 2007–2011 on harjoitettu erilaisia tilastointi-

käytäntöjä). lähde: jyväskylän yliopiston kirjasto.

kuvio 2: jyväskylän yliopiston kirjaston lai-

namäärät vuosina 2002–2011. lähde: jy-

väskylän yliopiston kirjasto.



Kirjaston tulevaisuus ja nykyisyys: retrofuturistinen tarkastelu 203

itse palvelu toiminnallisuudet ovat viime vuo-
sina kehittyneet, minkä vuoksi asiakas pystyy 
tekemään rutiiniluonteisia operaatioita (kuten 
lainojen uusimiset, varaukset ja aineistotilauk-
set) itsenäisesti, vaikkapa kotoa käsin. Selväs-
tikin kirjastotilan merkitys on vuosien varrella 
muuttunut: vuonna 2011 tilaa tarvitaan tutki-
muksen tekoon ja opiskeluun. Ryhmätyöt ovat 
lisääntyneet ja opiskelijat työskentelevät muu-
tenkin entistä enemmän yhdessä. Kirjastotila 
on opiskelijoiden omassa käytössä Jyväskylän 
yliopiston lanseeraaman student life -konsep-
tin mukaisesti. Kalusteet ovat helposti liikutel-
tavia ja monet opiskelijat tuntuvat kokevan kir-

jaston kakkoskodikseen: päivänokosiaan naut-
tivat nuoret eivät ole kirjastossa harvinainen 
näky.  

Hämmästyttävää on, että mobiililaitteiden li-
sääntyminen ei näy asiakastyöasemien kysyn-
nässä: työasemien vähäisyys on toistuva vali-
tuksenaihe mm. asiakastyytyväisyyskyselyissä 
(Järvinen 2010). Asiakastyöasemat ilmeisesti 
koetaan helppokäyttöisiksi ja tarpeellisiksi esi-
merkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa seminaa-
rityö tai jokin muu opintosuoritus edellyttää 
sekä elektronisten että painettujen tiedonläh-
teiden läpikäyntiä. Viime vuosina olemme li-
sänneet asiakastyöasemien määrää kirjastossa 
merkittävästi. 

Lancasterin ennustus painetun aineiston 
siirtymisestä museotavaraksi vuoden 2000 tie-
noilla ei ole toteutunut. Lainakäyrässä on aal-
toilua, mutta uusinnat mukaan laskien kirjas-
tosta lainataan edelleen yli miljoona kirjaa vuo-
dessa. Kirjaston saama vapaakappaleaineisto 
lisääntyy tasaista tahtia: paperikirjoja tuote-
taan Suomessa edelleen runsaasti. Vaikka Jy-
väskylän yliopiston kirjasto on kaikille avoin, 
kirjaston lainapalvelut suuntautuvat pitkälti 
kohdeväestöön (eli yliopiston henkilökuntaan 
ja opiskelijoihin, vrt. kuvio 3).

E-aineistot ovat yliopistokirjastoissa valta-
virtaa; aineistonhankintarahoista suurin osa 
kuluu e-lehtien ja -kirjojen hankintaan. Tiedos-
tolatauksiin perustuvat e-aineiston käyttötilas-
tot ovat kasvussa, kuten kuvioista 4 ja 5 voi-
daan huomata. Sekä e-lehtiä että e-kirjoja käy-
tetään yli miljoona kertaa, mikä kertoo paitsi 

kuvio 3: jyväskylän yliopiston kirjaston ak-

tiiviset lainaajat eri asiakasryhmissä vuonna 

2011. lähde: jyväskylän yliopiston kirjasto.



Kimmo Tuominen204

kohdeväestön aktiivisuudesta, myös kirjaston 
systemaattisesta työstä digitaalisten tietoai-
neistojen käytön helpottamiseksi ja lisäämisek-
si. Tietojärjestelmien ja niiden käyttöliittymien 
jatkuvan kehittämisen lisäksi asiakkaita opas-
tetaan päivittäin e-aineistojen käytössä; myös 
säännöllisesti järjestettyä tiedonhallintaopetus-
ta on saatavilla. Yliopiston JYX-julkaisuarkisto 
yltää sekin miljoonaluokan latauskäyttöön ja 
lisää siten esimerkiksi yliopistossa laadittu-
jen julkaisujen ja opinnäytteiden näkyvyyttä. 
Kirjasto vastaa JYX:in ylläpidosta; palvelun 
kehitystyötä tehdään yhteistyössä yliopiston 
IT-palvelujen kanssa.

E-lehtien käytön kasvukäyrää tarkasteltaes-
sa kannattaa ottaa huomioon se, että kirjasto on 
erityisesti panostanut e-lehtiin. Kahden viime 
vuoden aikana e-lehtien määrä on yliopistossa 
lähes kaksinkertaistunut runsaasta kymmenes-
tä tuhannesta lehdestä yli kahteenkymmeneen 
tuhanteen lehteen. Kirjastoaineiston hankinta-
kulut olivat vuonna 2011 runsaat 2,2 miljoonaa 
euroa, josta e-aineistojen osuus oli lähes 1,7 mil-
joonaa euroa. Kustannustenhallinnan kannalta 
e-aineistot ovat osoittautuneet haastavammiksi 
kuin Thompson, Lancaster ja tavallaan jo Rider 
osasivat ennakoida. E-aineistojen tyypillinen 
hinnannousu on 4–5 prosenttia vuodessa. Suu-

kuvio 4: e-lehtien latauskäyttö jyväskylän 

yliopistossa vuosina 2002–2011. lähde: jy-

väskylän yliopiston kirjasto.

kuvio 5: e-kirjojen latauskäyttö jyväskylän 

yliopistossa vuosina 2005–2011. lähde: jy-

väskylän yliopiston kirjasto.
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rilla aineistonvälittäjillä on monopoli moniin 
tieteellisesti elintärkeisiin aineistoihin, minkä 
vuoksi ne voivat nostaa hintoja kirjastojen ja 
tutkijoiden vastalauseista huolimatta. Vasta-
painoksi tälle hintakehitykselle on kehittynyt 
Open Access -julkaiseminen, joka on saanut ar-
vovaltaista poliittista ja institutionaalista tukea. 
Kuitenkin valtaosa tiedejulkaisuista ilmestyy 
edelleen kaupallisissa lehdissä.

Jyväskylän yliopiston kirjasto tarjoaa asi-
akkailleen käytettäväksi noin 350 000 e-kirjaa. 
Suuri osa e-kirjapalveluista sisältää historialli-
sesti merkittäviä digitoituja kirjoja esimerkiksi 
EEBO:n (Early English Books Online) tapaan. 

E-kirjojen käytön räjähdysmäinen lisääntymi-
nen näyttää ensi näkemältä vahvistavan Lan-
casterin ja Thompsonin näkemyksiä: e-kirja 
syrjäyttää painetun kilpailijansa tuossa tuoki-
ossa! Kyseessä on kuitenkin tilastoharha: e-kir-
jojen käytön tilastointi on toistaiseksi kehitty-
mätöntä. Asiakkaan näkökulmasta monet uu-
demmat e-kirjat ovat kokoomateoksia, joita 
hän käyttää samaan tapaan kuin e-lehtiäkin: 
lataamalla vain tarvitsemansa artikkelit; koko 
kirjaa ei lueta, ellei opiskella tenttiin. 

Digitaalisia kurssikirjoja on saatavilla va-
litettavan vähän. Kirjasto hankkii tenttikirjan  
e-muodossa aina kun hankinta on mahdollinen 
ja taloudellisesti järkevä. E-kirjojen lainaami-
nen painetun aineiston tapaan on toivottavasti 
vähitellen poistuva aineistonvälittäjien kirjas-
ton asiakkaille tarjoama e-kirjojen käyttötapa: 
painetun aineiston rajoitteiden siirtäminen kei-
notekoisesti digitaaliseen maailmaan on kestä-
mätöntä. Tällä hetkellä kustantajat ja välittäjät 
etsivät e-kirjojen hinnoittelumalleja ja haluavat 
varmistaa sen, että aineistoa ei myydä kirjas-
toille ja loppukäyttäjille liian halvalla. Toisaal-
ta yksityisasiakkaat ja kirjastot olettavat, että 
e-kirjat ovat paperikirjoja edullisempia.  

Kun kuviota 6 suhteuttaa kuvioihin 4 ja 5, 
käy asiakkaan voimaantuminen ilmeiseksi: asi-
akkaan pyynnöstä tehdyt tiedonhaut vähene-
vät samalla kun aineistolataukset ja asiakkai-
den omat tiedonhaut lisääntyvät. Aikasarjaa 
tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tiedon-
haun kriteerit ovat tieteellisten kirjastojen tilas-
toinnissa varsin tiukat, eikä monenlaisia neu-

kuvio 6: asiakkaan pyynnöstä jyväskylän yli-

opiston kirjastossa tehdyt tiedonhaut vuosina 

2002–2011. lähde: jyväskylän yliopiston kir-

jasto.
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vontatilanteita – jotka liittyvät mm. tietokanto-
jen hakulogiikoihin, käyttöliittymäongelmiin ja 
aineistojen löytymättömyyteen – tällä hetkellä 
tilastoida (Laitinen 2012). Koska lainaustoimin-
taan liittyvät rutiinit on pitkälti automatisoitu 
ja kirjastotietokantojen itsepalvelutoiminnalli-
suudet ovat laajalti käytössä, asiakaspalvelus-
sa ilmenevät asiakkaiden tiedonhakuhaasteet 
ovat entistä monimutkaisempia. 

Tiedonhankinta on edelleen haasteellista, 
vaikka esimerkiksi Hoyle muuta oletti. Itse-
näistiedonhankinnan tukeminen on muuttanut 
tietoasiantuntijoiden työtä Lancasterin enna-
koimaan tapaan konsulttimaiseksi ja pedago-

gisia taitoja edellyttäväksi; sen sijaan kirjasto-
toiminnan yksityistämistä ja kirjastoprofes-
sion vahvistumista koskevat ennustukset ovat 
jääneet toteutumatta. Kirjastolaisten antamien 
opetustuntien lisääntyminen on yksi osoitus 
tiedonhallintaopastuksen kysynnän kasvusta. 

Henkilöstön ja tehtyjen henkilötyövuosien 
määrän väheneminen kirjastossa näkyy kuvion 
8 aikasarjassa. Kirjastotyöt ovat tehostuneet au-
tomaation ja digitalisoitumisen seurauksena. 
Yliopistossa on tehty myös organisaatioratkai-
suja (muun kuin kirjastoammatillisen henkilö-
kunnan asteittainen siirtyminen omiin palvelu-
yksiköihinsä), jotka ovat vaikuttaneet kirjaston 

kuvio 7: tiedonhankinnan opetuksen tuntimää-

rät jyväskylän yliopiston kirjastossa vuosina 

2002–2011. lähde: jyväskylän yliopiston kirjasto.

kuVio 8: Henkilöstön määrä (tumma palkki) ja 

tehdyt henkilötyövuodet (vaalea palkki) jyväs-

kylän yliopiston kirjastossa vuosina 2002–2011. 

lähde: jyväskylän yliopiston kirjasto.
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henkilövahvuuteen. Henkilöstövähennyksiä 
ovat aiheuttaneet myös valtion tuottavuusoh-
jelma ja muut yliopistoon kohdistuvat säästö-
paineet. 

Muihin saman kokoluokan yliopistokirjas-
toihin verrattuna Jyväskylän yliopiston kirjas-
ton kustannustehokkuus selittyy kirjastotoi-
minnan keskittyneisyydellä yliopistossa. Viime 
vuosina on yliopistossa luovuttu pitkälti laitos-
kirjastoista ja kampuskirjastojen määrä on las-
kenut neljästä kahteen. Jyväskylän yliopiston 
kirjastoratkaisu on pitkäjänteisen työn ansiois-
ta pääkirjastovetoinen, mikä on osoittautunut 
onnistuneeksi ratkaisuksi. 

lopuksi

Retrofuturistinen tulevaisuusennustusten suh-
teuttaminen nykytilanteeseen havainnollis-
taa kirjastotoiminnan painopistemuutoksia. 
Jyväskylän yliopiston kirjastossa esimerkiksi  
digitaalisten aineistojen hankintakulut ovat lä-
hes neljätoistakertaistuneet viimeisen kymme-
nen vuoden aikana; painetun aineiston han-
kintakustannukset ovat vähentyneet samassa 
ajassa lähes puoleen. Kirjastorakennus on säi-
lynyt samana, mutta kirjastolaisten työt ja asi-
akkaiden tarpeet ovat osin toisenlaisia. Vaikka 
e-aineistojen käyttöön saattaminen ei ole yhtä 
työlästä kuin painetun aineiston, monenlaisten 
ongelmatilanteiden selvittelyä, asiakasneuvon-
taa ja -koulutusta sekä aineistojen organisointia 
ja bibliografista kuvailua tarvitaan yhä. Pape-

rijulkaisujen parissa työskennellään kirjastos-
sa nykyäänkin runsaasti: monia uutuuskirjoja 
on saatavilla vain painettuina. Tilankäytön ra-
tionalisointi puolestaan edellyttää kokoelmien 
karsintaa, jolloin pitää punnita aineiston säily-
tys- ja käyttöarvoa mm. lainaustilastoja hyö-
dyntäen. Painetun kokoelman pienentäminen 
on tarpeellista mm. siksi, että vapaakappaleille 
saadaan lisää säilytystilaa. Uusittu kulttuuriai-
neistolaki onneksi mahdollistaa tietoarvoltaan 
vähäisen aineiston karsimisen myös vapaakap-
palekokoelmasta.  

Kirjastomaailmaa koskeva tulevaisuuspu-
he on ollut 1900-luvulla vilkasta. Riderin, Lan-
casterin ja Thompsonin kaltaisten lahjakkaiden 
kirjoittajien työ on synnyttänyt kirjastoapoka-
lyptisen kirjallisuuden genren, jossa uudem-
mat kirjoittajat – aiempaa keskustelua lainkaan 
tiedostamatta – sovittelevat ylleen tuomio-
päivän profeetan viittaa. On mielenkiintoista, 
että tällaisia profeettakandidaatteja on vielä 
2010-luvullakin pelottelemassa harhautuneiksi 
ja todellisuuspakoisiksi määriteltyjä kollegoita 
herranpelkoon ja oikealle tielle. Provosoivik-
si tarkoitetut sanakäänteet ovat olleet tuorei-
ta toisen maailmansodan jälkeen, mutta tällä 
hetkellä ne pikemminkin hymyilyttävät kuin 
hätkähdyttävät parkkiintunutta kirjastoam-
mattilaista. Profeettakandidaattien asiakasläh-
töisyyspuhe vaikuttaa myös ylimalkaisen tie-
tämättömältä esimerkiksi 1900-luvulla tehdyn 
kirjastotyön luonteesta. Jos epäilee ammatti-
kuntansa perinteisen eetoksen asiakaslähtöi-
syyttä, on syytä lukea vaikkapa B.M. Headica-
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rin (1875–1958) teos The Library of the Future 
vuodelta 1936. Kannattaa vilkaista myös tuo-
reita käyttötilastoja: miljoonalukuihin ei päästä 
oman navan tuijottamisella. 

Selvästikin tulevaisuuspuhe on kirjastojen 
osalta yhä tarpeen ja tämän puheen monivi-
vahteisuus on toivottavaa. Yksittäinen yliopis-
tokirjasto harjoittaa tulevaisuuspuhetta omissa 
strategioissaan ja toimintasuunnitelmissaan: 
millaista kirjastoa asiakkaat vastaisuudessa 

tarvitsevat? Parhaimmillaan kirjastostrategiat 
ovat aktiivista tulevaisuuden muokkausta. Yli-
opistokontekstissa niiden tehtävänä on luon-
nollisesti edesauttaa kehysorganisaatioiden ta-
voitteiden saavuttamista, kuten tutkimuksen 
tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääntymistä 
sekä opiskelun laadullista ja määrällistä kehit-
tymistä. Kirjastolla on yliopistossa edelleen tär-
keä rooli tieteellisen tietoympäristön rakenta-
jana.
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Kai Ekholm on toiminut vuodesta 2001lähtien Kansallis-
kirjaston ylikirjastonhoitajana. Ennen Kansalliskirjastoon 
siirtymistään Ekholm toimi Jyväskylän yliopiston kirjaston 
ylikirjastonhoitajana ja sitä aiemmin lehtorina Tampe-
reen yliopistossa. Hän on toiminut myös va. professorina 
Vaasan yliopistossa. Ekholmin vuonna 2000 ilmestynyt 
väitöskirja käsitteli yleisten kirjastojen kiellettyjä kirjoja. 
Vuodesta 2000 lähtien hän on toiminut Oulun yliopiston 
tiedon saatavuuden dosenttina. Kai Ekholmille on myön-
netty professorin arvonimi vuonna 2006 sekä Valkoisen 
Ruusun 1. luokan ritarimerkki vuonna 2011. 

FM, rakennusrestauroija Jaakko Holma on laatinut ark-
kitehti Arto Sipisen rakennusten rakennushistorialliset 
selvitykset. Holma kuuluu Pirjo Vuorisen ohjaamaan ra-
kennustutkimusryhmään.

Marja Kokko on Jyväskylän yliopiston kirjaston informaa-
tikko ja tutkijapalveluiden koordinaattori. Hän on väitellyt 
Suomen historian tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa 
vuonna 1998. Kokon julkaisutuotannossa painottuvat 
yhteisöhistoriat.

FM Minerva Koski on laatinut arkkitehti Alvar Aallon 
suunnitteleman X-rakennuksen rakennushistoriaselvityk-
sen ja ollut mukana yliopiston päärakennuksen raken-
nustutkimuksessa. Koski kuuluu Pirjo Vuorisen ohjaa-
maan rakennustutkimusryhmään.

Tapani Kuusalo on Jyväskylän yliopiston matematiikan 
emeritusprofessori. Hän on väitellyt vuonna 1967 Hel-
singin yliopistossa filosofian tohtoriksi.  Hänet nimitet-
tiin Helsingin yliopiston matematiikan dosentiksi vuonna 
1972, mistä vuodesta lähtien hän on myös toiminut 

Jyväskylän yliopiston matematiikan apulaisprofessorina 
ja professorina.

YM Mirja Laitinen on Jyväskylän yliopiston kirjaston 
 tietopalvelupäällikkö. Tässä tehtävässä hän on toiminut 
vuodesta 2005 alkaen. Tehtävän keskeisiä kehittämis-
alueita ovat tiedonhankinnan ja -hallinnan opetus ja 
ohjaus sekä tutkijapalvelut. Laitinen toimi aiemmin 
liikuntatieteiden informaatikkona Jyväskylän yliopiston 
kirjastossa. 

FM, rakennustutkija  Riikka Mäkipelkola on perehtynyt 
erityisesti Seminaarinmäen vanhimpaan rakennuskan-
taan. Mäkipelkola kuuluu Pirjo Vuorisen ohjaamaan ra-
kennustutkimusryhmään.

FM Pekka Olsbo toimii Jyväskylän yliopiston kirjaston 
julkaisukoordinaattorina ja julkaisuyksikön päällikkönä. 
Hän on ollut mukana asiantuntijana useissa kansallisissa 
verkkojulkaisemiseen ja digitaalisten aineistojen hallin-
taan liittyvissä hankkeissa ja vastaa Jyväskylän yliopiston 
julkaisutoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä.

YM Marja Sarvilinna työskenteli Jyväskylän yliopiston 
kirjastossa erilaisissa tehtävissä. Ennen eläkkeelle siir-
tymistään vuonna 2012 hän toimi kirjaston kehittämis-
päällikkönä ja varajohtajana.

Kimmo Tuominen on Jyväskylän yliopiston kirjaston 
johtaja. Hän on väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtoriksi 
Tampereen yliopistossa vuonna 2001. Tiedon hankin-
nan, käytön ja organisoinnin dosentiksi hänet nimitettiin 
vuonna 2007. Tuominen on ollut jäsenenä kansallisissa 
ja kansainvälisissä informaatioalan työryhmissä ja jul-

kirjoittajat
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kaissut useita tutkimusartikkeleita. Parhaillaan hän toimii 
Suomen tieteellisen kirjastoseuran puheenjohtajana.

YTT Pirjo Vatanen toimi Jyväskylän yliopiston kirjaston 
ylikirjastonhoitaja 2002–2010. Hän on toiminut useissa 
yliopistokirjastojen neuvoston työryhmissä, kuten toises-
sa strategiatyöryhmässä, sekä työvaliokunnassa. Hän on 
ollut mukana Suomen tieteellisen kirjastoseuran jaos-
toissa ja työryhmissä 1980-luvulta alkaen, hallituksen 
jäsenenä vuodesta 2000 sekä seuran puheenjohtajana 
2006–2009. Lisäksi hän toimi vapaakappalekirjastojen 
kokouksen puheenjohtajana vuosina 1993–1999. Hän 
on julkaissut teoksia kirjastohistorian alalta muun muas-
sa väitöskirjan sekä artikkeleita kokoomateoksissa.

Kustaa H. J. Vilkuna on kulttuurihistorian dosentti ja Suo-
men historian professori Jyväskylän yliopistossa. Hän on 
kirjoittanut kymmenkunta monografiaa, satakunta artik-
kelia ja liikkunut historian eri osa-alueilla.

Pirjo Vuorinen on Jyväskylän yliopiston museon inten-
dentti. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Jyväs-
kylän yliopistosta vuonna 1988 pääaineenaan etnologia. 
Vuorinen on ollut mukana lukuisissa yliopiston historiaan 
liittyvissä näyttely- ja julkaisuprojekteissa. Hän ohjaa yli-
opiston museossa rakennustutkimusryhmää, joka tuottaa 
yliopiston korjaushankkeita varten rakennushistoriallisia 
selvityksiä ja työmaadokumentointeja sekä rakennusten 
arvoirtaimistojen inventointeja. 



HarrY salmenniemi

Elävät kirjat

Ilmassa väreilee kaksi nidosta,
molemmat lihaa ja terästä

Ensimmäisen näemme alhaalta,
toisen korkealta viistosta

Kolmannen (jota ei ole)
näemme sisältä

Kuulemme veren huminan
Kirja on taiteltu lasista,

se hohtaa maiseman läpi
Tuuli on täynnä lunta,  

ja lumi on pimeää
kirjoitusta vasten

Lumi on ote teoksesta,
ja teos on ote lumesta

Katsomme kirjaa korkealta,
ja se on hyvin pieni

Tutkimme sitä läheltä
mutta emme hahmota sen muotoa



Valkoinen hohtaa sanojen paikalla
kaihdinten välissä kuin nuotit

Kartat
lupaavat että jossakin on maisema

tämän maiseman takana,
syvempi ja ulottuvampi

tiheä
kuin suoni

Tähän kirjaan merkitään tietoa
tästä kirjasta pyyhitään tietoa pois

Näemme neljännen teoksen
(jota ei ole)

kolmannen sisällä
(jota ei ole)

Käsi nousee lumen keskeltä,
lumi hohtaa valossa kuin siru

Käsi etsii kohtaa johon tarttua
Sivu välähtää näytöllä

ja katoaa palatakseen jälleen
Käsi nousee mustana kuin aalto

Se ei vie kirjaa pois,
vaan silittää sen höyheniä



Katsomme miten käsi
(jota ei ole)

silittää teosta
(jota ei ole)

voimme katsoa näkyä
liikkumatta

voimme tutkia karttaa
kuin nuotteja

voimme katsoa sivua
kunnes tuuli kääntää eteemme uuden
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