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ESIPUHE 

Ennen ammattikorkeakoulujen perustamista vuonna 1991 vain muutamissa Suomen 
ammatillisissa opistoasteen oppilaitoksissa oli oma ajanmukainen kirjasto. Kirjastopal-
veluja ei pidetty kovin merkityksellisinä opetukselle ja oppimiselle. Maassamme oli toi-
mivat yleisten kirjastojen ja yliopistokirjastojen verkostot, joiden kokoelmia oppilaitok-
set satunnaisesti hyödynsivät. Ammattikorkeakoulun uudet pedagogiset vaatimukset 
asettivat kirjastotoiminnan uuteen valoon: kirjastojen tuli olla kiinteä osa oppimispro-
sessia ja opetuksen laadun parantamista. Nämä vaatimukset kannustivat ammattikor-
keakouluja kehittämään omia kirjastopalvelujaan. Kehitystyön tuloksena suomalaisen 
kirjastokentän vahvistukseksi syntyi ammattikorkeakoulukirjastoverkosto, josta tämä 
historiikki kertoo.

Historiikin kokoamisessa olemme käyttäneet lähdemateriaalina kyselyjen ja haastatte-
lujen ohella tutkimuksia, selvityksiä, artikkeleita sekä lukemattomia muistioita ja pöy-
täkirjoja. Oman Kreodi-verkkolehden artikkelit ovat olleet hyviä maamerkkejä. Ammat-
tikorkeakoulukirjaston kehitysvaiheiden seulontaa ja lähteiden esille ”kaivamista” on 
helpottanut meidän molempien kirjoittajien pitkä työkokemus Kaakkois-Suomen ja 
Lahden ammattikorkeakoulujen kirjastojen johtajina sekä ennen kaikkea aktiivinen 
mukana oleminen kansallisessa kehittämistoiminnassa. 

On ollut ilo koota historiikkia, kun ympärillämme on vielä monia kirjastojen kehitys-
työssä pitkään mukana olleita henkilöitä ja asiat ovat tuoreessa muistissa meillä itsel-
lämmekin. Kiitämme AMKIT-konsortiota ja sen johtoryhmää, jotka päättivät historiikin 
teettämisestä. Kiitämme lämpimästi kyselyihimme vastanneita rehtoreita, kirjastojen 
johtajia ja henkilöstöä sekä jokaista haastateltua ja muistelijaa. Erityiskiitokset osoi-
tamme teema-artikkelien kirjoittajille Tarja Koskimiehelle, Jussi Kärjelle, Hanna Lah-
tiselle ja Kansalliskirjastosta Markku Laitiselle sekä historiikin ohjausryhmän jäsenille 
Hanna-Riina Aholle ja Tarja Koskimiehelle, jotka lukivat ja kommentoivat historiikki-
luonnosta. Kiitokset kohdistamme myös Lahden ammattikorkeakoulun tieto- ja kirjas-
topalveluille, jonka henkilöstö avuliaasti järjesti käyttöömme työtilan. 

 

Lahdessa, huhtikuun 12. päivänä 2017
Sirkku Blinnikka ja Iiris Kuusinen
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JOHDANTO

Ammattikorkeakoulujen perustaminen tiedekorkeakoulujen rinnalle oli 1990-luvun 
merkittävä koulutuspoliittinen uudistus, joka muokkasi Suomen korkeakoululaitoksen 
rakennetta. Mainitussa koulutuspoliittisessa uudistuksessa opistotasoisista oppilaitok-
sista alettiin kehittää korkeakoulutasoisia ammattikorkeakouluja. Tähän kehitykseen 
sisältyivät myös oppilaitosten kirjastot. 

Opetusministerinä Esko Ahon ja Paavo Lipposen hallituksissa 1990-luvulla toiminut  
Olli-Pekka Heinonen luonnehti vuonna 2016 ammattikorkeakoulujen 25 vuoden histo-
riaa menestystarinaksi. Hänen mukaansa ammattikorkeakouluista on tullut parempia 
kuin uskallettiin edes ajatella. Ammattikorkeakoulut ovat merkittävästi parantaneet 
koulutuksen vetovoimaa ja luoneet nuorille reitin päästä ammatillisessa koulutuksessa 
pitkälle. Myös suomalainen työ- ja yrityselämä arvostaa ammattikorkeakoulututkin-
toja, joiden laadusta tulee jatkuvasti positiivista palautetta. Heinosen mielestä ammat-
tikorkeakoulut ovat yliopistoa nuorempana instituutiona ketterämpiä mukautumaan 
yhteiskunnan uusiin odotuksiin sekä uudistumaan työelämän tarpeiden mukaisesti.1 

Ammattikorkeakoulujen menestystarinaa ovat omalta osaltaan vahvasti luoneet nii-
den kirjastot. Korkeakoulutasoisen opetuksen kehittämisessä ja korkeakoulustatuksen 
luomisessa kirjasto- ja tietopalveluilla on ollut tärkeä rooli. Neljännesvuosisadan aikana 
kirjastot ovat kokeneet mittavan muodonmuutoksen. Ammattikorkeakoulujen kokeilu-
vaiheen alun vaatimattomista ”kirjavarastoista” on kehkeytynyt nykyaikaisia oppimis-
keskuksia, jotka edistävät toiminnallaan kehysorganisaatioidensa opetusta, oppimista 
ja tutkimusta. 

Ammattikorkeakoulukirjaston kehittämisessä on korostunut voimakkaasti yhteisöl-
lisyys. Kirjastotoiminnalle on alusta pitäen luotu yhteisiä kansallisia suuntaviivoja. 
Yhteinen toiminnan rakentaminen on helpottanut yksittäisten ammattikorkeakoulu-
jen kirjastojen kehittämistä muun muassa tietoverkkojen, käyttösopimusten, kirjas-
tojärjestelmän ja elektronisten aineistojen hankinnoissa. Tästä huolimatta jokaisella 
ammattikorkeakoululla on oma kirjaston kehittämistarinansa.    

Tämä historiikki käsittelee ammattikorkeakoulukirjaston kehittämistä verkostona.  
Soveltuvin kohdin tekstissä on mainittu muutamia esimerkkejä yksittäisten ammattikor-
keakoulujen toiminnasta. Historiikissa kuvataan pääpiirteittäin ammattikorkeakoulukir-
jaston kehityskaari vuosina 1991–2016, ja historiikki painottuu ensisijaisesti opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnon alaisiin ammattikorkeakouluihin, joita oli enimmillään 29. 
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Vuoden 2016 alussa Suomessa oli 26 ammattikorkeakoulua, joista 24 toimi opetus- 
ja kulttuuriministeriön hallinnon alaisuudessa. Högskolan på Åland toimi Ahvenan-
maan maakuntahallinnon ja Poliisiammattikorkeakoulu sisäministeriön alaisuu-
dessa.2 

1. AMMATTIKORKEAKOULUT RAKENTUIVAT ITSENÄISISTÄ 
OPPILAITOKSISTA 

1.1 Kokeiluvaihe

Ammattikorkeakoulujen perustaminen lähti liikkeelle vuonna 1989 silloisen opetusmi-
nisterin Christoffer Taxellin visiosta, jonka mukaan Suomen korkeakoulujärjestelmää 
tuli kehittää. Ylioppilaille ei ollut tuolloin riittävästi paikkoja yliopistoissa, mistä syystä 
rinnalle tarvittiin ammatillinen väylä korkeakoulututkinnon hankkimiseksi.3 Opetusmi-
nisteriö käynnisti valmistelut ammattikorkeakoulukokeilun aloittamiseksi, ja kokeilua 
koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.3.1991 (L 391/1991, A 392/1991).4 

Ensimmäiset kokeiluluvat valtioneuvosto myönsi vuonna 1991 yhteensä 22 väliaikaiselle 
ammattikorkeakoululle, jotka muodostettiin ammatillisista opistoasteen oppilaitok-
sista. Kokeilussa oli mukana kuusi yhden oppilaitoksen ja kuusitoista useamman oppi-
laitoksen muodostamaa ammattikorkeakoulua, joista kymmenen toimi useammalla 
kuin yhdellä paikkakunnalla. Kokeilulupia myönnettiin lisää myöhemmin 1990-luvulla. 
Ks. liite 1. Väliaikaiset ammattikorkeakoulut 1991.5 

Samanaikaisesti ammattikorkeakoulukokeilun kanssa Suomessa alkoi myös toinen 
merkittävä koulutuskokeilu: nuorisoasteen koulutuskokeilu. Sekä ammattikorkea-
koulu- että nuorisoasteen koulutuskokeilujen tarkoituksena oli selvittää muun muassa, 
miten yhteistyötä hyödyntäen voidaan nostaa peruskoulun jälkeisen koulutuksen tasoa 
ja muodostaa joustavia opintokokonaisuuksia. Kokeilusuunnitelmat laadittiin molem-
missa koulutuskokeiluissa paikallisten olosuhteiden ja tilanteiden pohjalta. Asetel-
miltaan nämä kaksi kokeilua poikkesivat kuitenkin toisistaan. Nuorisoasteen koulu-
tuskokeilut perustuivat oppilaitosten yhteistyöhön sekä paikalliseen tai alueelliseen 
verkostoitumiseen. Ammattikorkeakoulukokeilussa mentiin yhteistyössä pidemmälle, 
sillä tavoitteena oli muodostaa uusia instituutioita yhdistämällä ammatillisia opistoas-
teen oppilaitoksia saman hallinnon alaisuuteen.6  

Lainsäädännöllisesti sekä nuorisoasteen että ammattikorkeakoulukokeiluille oli annettu 
verrattain väljät puitteet ja konkreettisen toiminnan muotoutuminen vei aikaa. Tämä 
ilmeni esimerkiksi opetusministeriön ylijohtajien Markku Linnan ja Leevi Melametsän 
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2.3.1992 allekirjoittamassa kirjeessä. Siinä todettiin koulutuskokeiluihin liittyen, että 
monet keskeiset toimintaan liittyvät seikat olivat vasta kehitteillä ja monet peruskysy-
myksetkin vielä avoinna.7

Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen toiminnan käynnistymisvauhtiin vaikutti osaltaan 
se, että toisiinsa yhdistetyillä oppilaitoksilla oli jokaisella takanaan eripituinen, alakoh-
tainen ja osin sukupuolen mukaan määräytynyt historiansa. Kaupallisen alan amma-
tillisen koulutuksen historia oli erilainen kuin naisvaltaisen terveyden tai miesvaltaisen 
tekniikan koulutuksen. Yhteisen näkemyksen muodostaminen korkeakoulumaisen ope-
tuksen sisällöstä ja toteutustavoista ei tapahtunut hetkessä. Eri alojen opettajat joutui-
vat pohtimaan, millainen osuus itsenäisellä opiskelulla ja tiedesidonnaisuudella oli käy-
tännöllispainotteisessa ammatillisessa koulutuksessa.8 

Alussa väliaikaisten ammattikorkeakoulujen kehittämistä hankaloitti ja hidasti myös 
niiden omistuspohjien moninaisuus. Valtaosa ammattikorkeakouluista muodostui 
useista eri alojen oppilaitoksista, joiden omistajana saattoi olla valtio, kunta, kuntayh-
tymä, säätiö tai yksityinen organisaatio. Vähitellen oppilaitokset siirtyivät tai siirret-
tiin yhdelle omistajalle ja ylläpitäjälle, jolloin ammattikorkeakoulun kokonaisvaltainen 
kehittämistyö alkoi helpottua. 

Ammattikorkeakoulukokeilulla pyrittiin selvittämään, millaisin opetuksellisin ja 
hallinnollisin järjestelyin sekä millaisten koulutusyksiköiden yhteistyöllä voidaan 
ammatillisen opistoasteen ja korkea-asteen koulutuksen tasoa parhaiten nostaa 
sekä monipuolistaa koulutuksen tarjontaa. Kokeilussa nähtiin mahdollisuus uudis-
taa paitsi koulutusjärjestelmää myös koulutuksen sisältöä ja oppilaitosten toimin-
tatapoja. Kokeilemalla sekä yksi- että monialaisia toimintavaihtoehtoja pyrittiin 
löytämään Suomen olosuhteisiin sopiva ja profiililtaan itsenäinen ammattikorkea-
koulujärjestelmä.9 Olli-Pekka Heinosen mukaan suurin työ oli miettiä, mitkä oppilai-
tokset ja millaiset opintokokonaisuudet otettiin kokeiluun mukaan10.   
 
 
1.2 Vakinaistaminen

Ammattikorkeakouluja alettiin vakinaistaa asiaa koskevan lain ja asetuksen  (L 255/1995,  
A 256/1995) säätämisen jälkeen11. Kokeilusta saatujen kokemusten perusteella lainval-
mistelutyössä korostettiin, että ammattikorkeakoulujen yksikkökoon tulisi olla koulu-
tustehtävään nähden riittävän suuri ja että ammattikorkeakoulut olisivat ensisijaisesti 
monialaisia yksiköitä. Tärkeää oli ammattikorkeakouluverkoston rakentaminen tehok-
kaaksi ja alueellisesti tasapainoiseksi laadusta tinkimättä.12 

Vakinaistaminen ei ollut itsestäänselvyys. Pysyvän toimiluvan myöntämistä edelsi 
tiukka arviointi, jossa käytettiin 14 kriteeriä. Yhtenä kriteerinä olivat kirjasto- ja infor-
maatiopalvelut. Vakinaistamisarvioinneissa korostettiin erityisesti toiminta-ajatusta, 
opettajien koulutustasoa, suhteita työelämään, alueellista koulutus- ja palvelutehtä-
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vää sekä oppimisympäristöä.13  Vaikka opetuksen painoarvo vakinaistamisarvioinneissa 
oli luonnollisesti merkittävin, käytiin kirjaston toimintakin perusteellisesti läpi. Erityisen 
huomion kohteena olivat kirjaston tietotekniset asiat ja palvelusuoritteiden mittaami-
nen. Arvioitsijat kävivät lävitse kirjaston nykytilanteen ja kehittämissuunnitelmat sekä 
tekivät testihakuja kirjastojärjestelmään. 

Valtioneuvosto myönsi ensimmäiset vakinaiset toimiluvat 15.6.1995 yhdeksälle ammat-
tikorkeakoululle, jotka aloittavat toimintansa elokuussa 1996. Väliaikaisella toimilu-
valla kokeilun piirissä jatkoi 19 ammattikorkeakoulua.14 Vakinaisen toimiluvan saanei-
den sekä kokeilussa vielä tuolloin olleiden ammattikorkeakoulujen lukumäärä ennakoi 
jo varsin pitkälle tulevaa verkkoa. Kesäkuussa 1995 antamassaan haastattelussa ope-
tusministeri Heinonen arvioi Suomen ammattikorkeakoulujen lopullisen määrän jäävän 
alle kolmenkymmenen.15  Viimeiset kokeilussa olleet ammattikorkeakoulut vakinaistet-
tiin vuonna 2000, ja lopulliseksi opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien ammatti-
korkeakoulujen lukumääräksi muodostui 2916. Kokonaismäärää pidettiin opetusminis-
teriössä tuolloin myönteisenä tuloksena ammattikorkeakouluverkon taloudellisuuden 
ja tehokkuuden sekä kansainvälisen kilpailukyvyn ja uskottavuuden kannalta. Heino-
sen 1999 antaman lausunnon mukaan muodostetut ammattikorkeakoulut olivat ”sekä 
aineellisilta että henkisiltä voimavaroiltaan riittävän vahvoja yksiköitä”.17 

Ammattikorkeakoulujen rakennetta ja profiilia on uudistettu 2000-luvulla. Uudistuk-
sen tavoitteena on ollut luoda lainsäädännölliset puitteet ja toiminnalliset edellytykset 
entistä kansainvälisemmälle ja kilpailukykyisemmälle ammattikorkeakoululle. Ammat-
tikorkeakoulu-uudistus on toteutettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 
vuosina 2013–2014 ammattikorkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön tehtiin muutok-
sia, joilla vauhditettiin ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistumista sekä toimin-
nan laadun ja vaikuttavuuden parantamista (L 483/2013). Toisessa vaiheessa on ollut tar-
koitus siirtää vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta kokonaan valtiolle ja 
tehdä ammattikorkeakouluista itsenäisiä oikeushenkilöitä (L 932/2014 ja A 1129/2014). 
Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistettiin vuonna 2014. Uusien toimilupien myön-
tämisessä korostuivat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja 
tehokkuuteen liittyvät näkökulmat. Toimipisteverkkoa on tarkoitus koota riittävän laa-
joiksi oppimisympäristöiksi.18 
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2. AMK-KIRJASTOJEN TOIMINNAN SUUNTAUKSIA  

2.1 Kirjastoja perustetaan – selvityksiä, ohjeistuksia ja seurantaa

Ammattikorkeakoulukokeilun yleisenä tavoitteena oli uudistaa koulutuksen sisältöä 
parantamalla opetuksen ammatillista ja teoreettista tasoa. Opiskelijoille tuli välittää 
laaja-alainen kuva oman ammatillisen tehtäväkentän yhteiskunnallisesta asemasta ja 
merkityksestä. Lisäksi opiskelijoille tuli antaa valmiudet ymmärtää, analysoida ja hyö-
dyntää omaan ammatilliseen tehtäväkenttään liittyvää tieteellisesti tuotettua tietoa. 
Ammattikorkeakoulun kirjaston tehtäväksi katsottiin uuden oppimiskulttuurin tuke-
minen laadukkaiden aineistojen ja tehokkaiden palvelujen avulla. Kirjaston roolina oli 
opettaa opiskelijoille itsenäisen tiedonhankinnan edellyttämiä taitoja sekä ohjata ja 
opastaa heitä kirjastoaineistojen omaehtoisessa käytössä. Pyrkimyksenä oli kannus-
taa opiskelijoita jatkuvaan tiedonhankintaan myös opiskelun jälkeen työelämässä.19 

Opetusministeriö piti tärkeänä ja välttämättömänä, että kirjasto- ja tietopalveluja kehi-
tetään ja niiden tasoa nostetaan, jotta ammattikorkeakouluille asetetut tavoitteet saa-
vutetaan20. Opetushallitus ja opetusministeriö käynnistivät 1990-luvun alkupuolella 
useita selvityksiä, joissa kartoitettiin ammattikorkeakoulujen kirjastojen nykytilaa. Sel-
vitysten pohjalta ne antoivat ammattikorkeakouluille ohjeita ja suosituksia kirjastojen 
kehittämiseksi. Kirjastojen kehitystyötä vauhdittivat omalta osaltaan ammattikorkea-
kouluissa vuonna 1993 tehdyt kansainväliset arvioinnit, joissa kritisoitiin heikkoja kir-
jastopalveluja21. 

Ammatillisten oppilaitosten kirjastojen kehittämiseen oli kiinnitetty huomiota jo ennen 
ammattikorkeakoulukokeilua. Ammattikasvatus- ja lääninhallitukset teettivät selvityk-
siä ja antoivat ohjeistuksia oppilaitoskirjastojen kehittämiseksi. Keskeisenä kehittämis-
toimena Ammattikasvatushallituksessa pidettiin tietopalvelujen ottamista yhdeksi pai-
nopistealueeksi opettajankoulutuksessa. Pieniin ja keskisuuriin oppilaitoksiin tuli saada 
tietopalvelusta vastaavat henkilöt esimerkiksi opettajien opetusvelvollisuuden huojen-
nusta käyttäen. Suuriin oppilaitoksiin esitettiin perustettaviksi informaatikon virkoja.22 

Käytännössä Ammattikasvatushallituksen ohjeistukset eivät kuitenkaan johtaneet 
kovin nopeisiin toimenpiteisiin. Tämä ilmeni muun muassa Tampereen yliopiston kir-
jasto- ja informaatiotieteen laitoksen lehtorin Anneli Kankaanrinnan selvityksestä, jossa 
hän kartoitti kokeiluun osallistuneiden ammattikorkeakoulujen kirjastojen nykytilaa. 
Tammikuussa 1992 valmistuneessa selvityksessä todettiin, että ammattikorkeakoulu-

”Mitä siitäkin tulisi, jos korkeakouluiksi ruvettaisiin kutsumaan sellaisia oppilaitok-
sia, joiden kirjasto on laajuudeltaan puoli hyllymetriä”, lausui yhden yliopiston rehtori 
1990-luvun alussa. 
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jen kirjastojen lähtötaso oli erittäin alhainen muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Oppilaitoskirjastot olivat usein pelkkiä kirjavarastoja, ja kirjastovastaavien osaamisen 
tausta vaihteli vahtimestarista kirjastonhoitajaan. Suurimpina ongelmina olivat ammat-
titaitoisen kirjastohenkilöstön puute, kurssikirjojen saatavuus sekä päättötöissä tarvit-
tava kirjallisuus. Kehittämistä jarruttivat myös oppilaitosten sisäiset erimielisyydet kir-
jastojen organisatorisesta asemasta ja resursoinnista.23 

Kirjastojen heikkoon tasoon ammattikorkeakoulukokeilun alkuvaiheessa oli monia 
syitä, kuten kokeilulainsäädännön mahdollistama väljyys ja vapaus palvelujen järjestä-
misessä sekä oppilaitoskirjastokulttuurin puuttuminen. Kirjastotoimintaa ja -palveluja 
kehitettiin kokeiluun osallistuneissa oppilaitoksissa sangen itsenäisesti silloisten oppi-
laitosrehtoreiden alaisuudessa. Alussa innokkaimpia palvelujen uudistajia ja kehittäjiä 
olivat sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitokset ja hitaimmin kehitys saatiin käyntiin 
monissa teknillisissä oppilaitoksissa.24        

Kankaanrinta esitti selvityksessään viisi erilaista organisointimallia kirjastopalvelujen 
järjestämiseksi: 1. oppilaitoksen kirjasto- ja tietopalvelu, 2. useamman oppilaitoksen 
muodostama kirjasto- ja tietopalvelu, 3. oppilaitos ja paikallinen yleinen kirjasto toimi-
vat yhteisissä tiloissa, 4. oppilaitoksen ja paikallisen kirjaston yhteistyö ja 5. ammattikor-
keakoulun tietopalvelu tieteellisessä keskuskirjastossa. Keskeisimmiksi kehittämiskoh-
teiksi Kankaanrinta nimesi kirjastojen toiminnan turvaamiseen tarvittavan rahoituksen 
järjestämisen, riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön palkkaamisen, kirjaston kehit-
tämissuunnitelman laatimisen sekä yhteistyömuotojen löytämisen muiden kirjastojen 
kanssa.25 

Kankaanrinnan raportissa ehdotetut kirjastopalvelujen järjestämismallit toimivat 
useimmissa ammattikorkeakoulukokeiluissa perustellusti kehittämistoimenpiteiden 
alkuna, mutta poikkeuksiakin oli. Lahdessa syntyi uudenlainen ratkaisu heti alussa, kun 
vuosina 1992–93 perustettiin korkeakoulukirjasto Helsingin yliopiston, Teknillisen kor-
keakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun (Lamk) yhteistyönä26. Tämä Lahden malli 
sai kumppaneita muun muassa Seinäjoelta, jonne perustettiin korkeakoulukirjasto vas-
taavanlaisista lähtökohdista kuin Lahdessa. 

Jatkona Kankaanrinnan tutkimukseen Lahden ammattikorkeakoulun kirjaston suun-
nittelija Sirkku Blinnikka selvitti opetushallituksen toimeksiannosta vuonna 1992 väli-
aikaisten ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisnäkymiä. Selvi-
tyksen mukaan kaikissa ammattikorkeakouluissa oli aloitettu kirjasto- ja tietopalvelujen 
kehittämissuunnitelman laadinta. Myös ammattikorkeakoulujen sisäinen kirjastoyh-
teistyö oli alkanut ja joillakin jo voimistumassa. Yhteistyömuotoja olivat muun muassa 
aineiston hankinnan koordinointi, kokoelmien ja tietokantojen yhteiskäyttö sekä tie-
totekniikka. Selvityksessä nousi esiin, että ammattikorkeakouluissa pidettiin tärkeinä 
atk-pohjaisen kirjastojärjestelmän käyttöönottoa, tietoverkkojen kehittämistä sekä liit-
tymistä FUNET-verkkoon, jonka kautta oli mahdollista saada yhteydet tieteellisten kir-
jastojen aineistorekistereihin ja tietokantoihin.27
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Opetusministeriö seurasi ammattikorkeakoulukokeiluille asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. Seurantaryhmä arvioi vuonna 1994 kokeilussa olleiden ammattikor-
keakoulujen opetuksen ja opiskelun kehittymistä. Ryhmä totesi, että opiskelijoiden 
oppimaan oppimista ja kriittistä tiedonkäsittelyä on pidettävä yhtenä tärkeimmistä 
koulutuksen tuloksista. Korkeakoulumaisen opetuksen toteuttamisessa kirjastojen 
kehittäminen oli monissa ammattikorkeakouluissa asetettava ensimmäiseksi kehittä-
miskohteeksi jopa laite- ja muiden hankintojen kustannuksella.28   

Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen (AK-KK) koulutussuunnittelija Liisa Nii-
nikangas kartoitti vuonna 1996 opetusministeriön rahoituksella ammattikorkeakoulu-
kirjastojen nykytilaa. Selvitysraportissa 30.9.1996 todettiin saavutukset, jotka olivat 
syntyneet viiden vuoden kehittämisen tuloksena. Kirjastoihin oli saatu henkilökuntaa 
vastaamaan suunnittelusta, luetteloinnista ja asiakaspalvelusta. Neljään ammattikor-
keakouluun oli perustettu kirjastonjohtajan toimi. Kirjastonhoitajia ja informaatikoita 
oli palkattu kunnallisen virkaehtosopimuksen palkkataulukoiden mukaan. Kirjastoihin 
oli hankittu erilaista tietotekniikkaa ja solmittu käyttösopimuksia maksullisiin tietokan-
toihin. Kirjaston käyttö oli lisääntynyt, ja kirjasto oli saanut merkittävyyttä oppilaitok-
sessaan.29           
 

2.2 Voimavaratavoitteet ja rahoitus

Opetusministeriön ja Opetushallituksen välisessä tulossopimuksessa vuodelle 1993 
edellytettiin, että Opetushallitus laatii yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa 
suunnitelman kirjasto- ja tietopalvelujen parantamiseksi. Suunnitelman laati työ-
ryhmä, jonka puheenjohtajana oli yli-insinööri Ella Kiesi Opetushallituksesta. Työryh-
män muistio valmistui 24.3.1993, ja siinä esitettiin ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja 
tietopalvelujen yksilöidyt palvelu- ja voimavaratavoitteet.30    

  
Kiesin työryhmän muistion mukaan ammattikorkeakoulujen tietopalvelun tuli tuot-
taa opetuksen ja opiskelun käyttöön laadullisesti ja määrällisesti tarkoituksenmukaiset 
palvelut, hankkia käyttäjien tarvitsemat aineistot ja kehittää yhteyksiä muihin kirjas-
toihin. Lisäksi opettajia ja opiskelijoita oli opetettava aineistojen ja tietojärjestelmien 
käytössä. Voimavaratavoitteissa yksilöitiin kokoelman ja henkilöstön vähimmäismää-
riä. Ammattikorkeakoulussa tuli olla vähintään käsikirjasto ja ammatillisten kausijul-
kaisujen kokoelma sekä yksi kirjastonhoitaja jokaista alkavaa 500 opiskelijaa kohden. 
Kiireellisimmin toteutettavaksi asiaksi muistiossa todettiin tiedonhankinnan ja -käsit-
telyn vaatimien atk-laitteiden, järjestelmien ja ohjelmien hankinta. Kokoelmatietojen 
piti olla käytettävissä vähintään mikrotietokonepohjaisessa atk-järjestelmässä. Myös 
internet-yhteyksiä ja yhteyksiä tiedekorkeakoulujen verkkoon pidettiin lähes välttä-
mättöminä. Muistiossa ehdotettiin, että opetusministeriö hankkisi ammattikorkea-
kouluille oikeuden selata yliopistokirjastojen kokoelmaluetteloita.  Ammattikorkea-
koulujen yhteisen kokoelmatietokannan toteuttamista työryhmä ei nähnyt vielä tuossa 
vaiheessa realistiseksi, koska ammattikorkeakoulut olivat päätymässä hyvin erilaisiin 
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atk-järjestelmiin. Rahoitustavoitteeksi esitettiin, että ammattikorkeakoulun tuli varata 
3 % käyttömenoistaan kirjasto- ja tietopalveluihin.31 

Opetusministeriö hyväksyi Kiesin johtaman työryhmän muistiossa esitetyt asiat. Väli-
aikaisille ammattikorkeakouluille 7.6.1993 lähettämässään kirjeessä ministeriö listasi 
muistioon pohjautuvat ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluille asetettavat 
tavoitteet. Ministeriö totesi, että se varautuu tukemaan vuonna 1993 ammattikorkea-
koulujen kirjastojen kehittämishankkeita ja henkilöstön täydennyskoulutusta. Kirjeessä 
kiirehdittiin ammattikorkeakouluja laatimaan kirjasto- ja tietopalveluiden kehittämis-
suunnitelmat, joita kokeiluyksiköiltä edellytettiin. Maaliskuun 1993 loppuun mennessä 
alle puolet ammattikorkeakouluista oli tehnyt sen.32

Opetusministeriön rahoitusohjeistuksella oli tärkeä merkitys ammattikorkeakoulukir-
jastojen infrastruktuurin syntymiselle. Turvatakseen kirjastojen kehityksen opetusmi-
nisteriö asetti ammattikorkeakouluille vuosien 1995–2003 tavoite- ja tulossopimuksissa 
vaateen, jonka mukaisesti niiden tuli käyttää vuosittain 3–5 prosenttia käyttömenois-
taan kirjasto- ja tietopalveluihin. Ministeriö antoi myös ohjeita, mitä menoja prosent-
tiin voitiin sisällyttää.33  Korkeakouluneuvos Seppo Kiiskinen opetusministeriöstä totesi 
vuonna 2001 AMK-kirjastopäivillä pitämässään puheenvuorossa, että ilman tätä pro-
senttitavoitetta kirjastojen kehittäminen olisi jäänyt rahoituksessa vähemmälle kilpai-
lussa monien muiden tärkeiden hankkeiden kanssa. Muutamien ammattikorkeakoulu-
jen johto oli protestoinut ja pitänyt prosenttiohjausta autonomiaa rajoittavana asiana, 
mutta lopulta se oli hyväksytty yhteisiin tavoitteisiin.34 

Kirjastomenojen ohjeellinen prosentti oli tervetullut tuki kentällä työskenteleville 
ammattikorkeakoulukirjastojen vastuuhenkilöille, kun neuvoteltiin kirjaston resurs-
seista kehysorganisaatiossa. Kirjastojen kehittämistä vauhditti merkittävästi se, että 
kirjasto- ja tietopalvelut olivat yksi ammattikorkeakoulujen vakinaistamiskriteereistä. 
Eri ammattikorkeakouluissa pyrittiin nostamaan kirjasto- ja tietopalveluresursseja ope-
tusministeriön edellyttämälle tasolle sekä parantamaan palvelujen laatua. 

Ammattikorkeakoulut saivat kirjastojen kehittämiseen myös tavoite- ja tulossopimuk-
siin pohjautuvaa erillisrahoitusta. Vuonna 1997 opetusministeriö jakoi ylimääräisenä 

Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen 23.–25.9.1992 
järjestämän kurssin Ammattikorkeakoulukirjastojen strateginen 
suunnittelu ohjelma.  
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avustuksena 9 miljoonaa markkaa (2016 tasossa noin 2 milj. €) vakinaisille ja samana 
vuonna vakinaistettaville ammattikorkeakouluille käytettäväksi tietohuollon infra-
struktuurin rakentamiseen ja kehittämiseen35. Tämä lisärahoitus toimi omalta osaltaan 
kehittämisen veturina ja oli huomattava apu kirjaston hankinnoissa. Esimerkiksi Mik-
kelin ammattikorkeakoulun toimintakertomuksessa 1997 todettiin, että kirjaston han-
kintoihin oli käytetty kyseisenä vuonna noin miljoona markkaa tavoite- ja tulossopi-
musrahaa36. 

Valtion hallinnossa ammattikorkeakoulukokeilua ohjasi aluksi Opetushallitus, josta toi-
minnan ohjaus siirtyi kokonaan opetusministeriölle 1990-luvun puolivälin jälkeen. Val-
tion talousarviossa oli varattu Opetushallituksen/opetusministeriön kustannuspaikoille 
määrärahaa, josta myönnettiin anottaessa rahoitusta ammattikorkeakoulujen kehit-
tämistoimintaan. Ensimmäisiä kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämiseen osoitettuja 
määrärahoja oli Opetushallituksen vuonna 1993 hallinnoima 500 000 markkaa. Ope-
tushallituksen päätöksessä todettiin, että määrärahaa voitiin käyttää kirjasto- ja tieto-
palvelujen kehittämissuunnitelman laatimiseen ja koulutukseen. Lisäksi määrärahaa 
voitiin käyttää ulkopuolisen kirjasto- ja tietopalvelualan asiantuntemuksen ostamiseen. 
Opetushallitus suositteli osallistumista Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen 
kurssille Ammattikorkeakoulukirjastojen strateginen suunnittelu.37

Ensimmäinen kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämiseen osoitettu määräraha haas-
toi ammattikorkeakoulut voimakkaaseen kehittämistoimintaan. Rahoituksen avulla 
AMK-kirjastojen henkilöstöä osallistui muun muassa Opetushallituksen suosittelemalle 
strategisen suunnittelun kurssille, jonka Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus jär-
jesti 23.–25.9.1993. Rahoitusta käytettiin myös konsulttiavun ostamiseen. Esimerkiksi 
Sirkku Blinnikka, joka oli aloittanut Lahden ammattikorkeakoulussa suunnittelijan tehtä-
vässä jo kesäkuussa 1991, toimi monissa ammattikorkeakouluissa kirjastosanoman ”lähe-
tyssaarnaajana” ja auttoi kehittämisen painopisteiden määrittelyssä Kokkolassa, Mik-
kelissä, Vantaalla ja Kotkassa.         
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2.3 Kirjastoja rakennetaan innolla ja tahdonvoimalla 

2.3.1 Uuden kirjaston toimintamallin etsintää

Ammattikorkeakoulukokeilussa korostettiin uudenlaista oppimiskäsitystä – konstruk-
tivismia, jossa oppiminen nähdään tiedon rakentamisen prosessina ja kirjasto olen-
naisena osana tätä prosessia39. Alkuvaiheessa oli epätietoisuutta, miten ja millaisena 
konstruktivistista oppimista edistävää kirjastotoimintaa aletaan käytännössä toteut-
taa40. Tämä epätietoisuus oli kytköksissä ammattikorkeakoulujen opetukseen, jossa 
myös etsittiin uudenlaisia, itsenäistä oppimista edistäviä toteutustapoja41. Konstruk-
tivistisen oppimiskäsityksen mukaiselle kirjastotoiminnalle haettiin konkretiaa ja sisäl-
töä eri tahoilla. AMK-kirjastojen oli löydettävä oma identiteettinsä ja toimintatapansa. 

Kokeilutoiminnan alussa ammattikorkeakoulut selvittivät useilla paikkakunnilla kirjas-
topalvelujensa järjestämisen yhtenä vaihtoehtona yhteistyömahdollisuuksia yleisten ja 
tieteellisten kirjastojen kanssa. Käytännössä tämä johti harvoin konkreettiseen koko-
naisvaltaiseen yhteistyöhön. Siihen oli monia eri syitä. Toisaalta ammattikorkeakoului-
hin ei haluttu yliopistomallia sellaisenaan, ei myöskään yleissivistystä tukevaa yleisten 
kirjastojen mallia vaan jotakin siltä väliltä. Toisaalta tieteelliset ja yleiset kirjastot olivat 
huolissaan siitä, että ”vanhojen” kirjastojen palveluihin kohdistuu uusia paineita42. Oli 
myös pelkoja, etteivät ammattikorkeakoulut osallistu kustannuksiin43.

Tampereella sijaitseva Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus oli 1990-luvulla yksi 
keskeinen taho, joka alkoi mallintaa konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaista 
uutta kirjastoa ja järjesti tätä koskevaa täydennyskoulutusta ammattikorkeakoulujen 
kirjastoille. AK-KK:n rooli täydennyskoulutuksen järjestäjänä pohjautui opetusministe-
riön keskustelumuistoon 25.5.1992, jonka kohdassa 4 todettiin, että ”Ammattikasvatus-
hallinnon koulutuskeskuksen olisi suunniteltava ja järjestettävä ammattikorkeakoulujen 
kirjasto- ja tietopalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvää täydennyskoulu-
tusta”44. AK-KK:n kirjastoalan täydennyskoulutuskurssien linjaukset tulivat koulutus-
politiikasta45. 

Uuden kirjaston sisältöön AK-KK otti mallia muun muassa Englannissa tehdyistä kou-
lukirjastotutkimuksista. Niiden mukaan kirjaston tuli heijastaa kehysorganisaationsa 
pedagogiikkaa, ja kirjastoa oli kehitettävä osana oppilaitoksen pedagogiikkaa (learning 

”Muistan kuinka minua 1990-luvun alkupuolella vähän huvitti se into ja mielestäni 
tietämättömyys, miten  näitä [ammattikorkeakoulujen] kirjastoja bykattiin pystyyn 
miltei ihan omin hartiavoimin puhtaasta työteon innosta. Eipä enää huvita, sillä 
alalle jäi sellainen porukka, jolla oli uudisraivaajan mentaliteetti ja myös tarpeeksi 
tahtoa ja osaamista viedä työnsä päätökseen”, totesi Haaga Instituutin ammatti-
korkeakoulun kirjastonjohtaja Silja Saalasvuo Kreodissa 4/2001.38
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resource center). Uusi kirjasto nähtiin oppimisen mahdollistajana ja resurssina, ei pelk-
känä kirjavarastona. Uuden kirjaston kivijalkana olivat perinteiset kirjastopalvelut. Niitä 
täydensivät uutena elementtinä itsenäistä ja elinikäistä oppimista tukevat tiedonhallin-
nan taidot (information skills). Tiedonhallintataitojen opetuksen tuli käsittää kokoelmien 
käytön opetuksen lisäksi tiedonlähteiden yleisen ymmärryksen opastuksen ja kriittisen 
arvioinnin. Keskeisenä elementtinä uudessa kirjastossa oli tietotekniikka, joka mahdol-
listi verkkojen kautta tapahtuvan tiedonhankinnan. Angloamerikkalaiseen koulukirjas-
tofilosofiaan pohjautuvaan kirjastojen kehitystyöhön ja täydennyskoulutukseen AK-KK 
haki mallia myös henkilöstön tekemillä opintomatkoilla Englantiin ja Yhdysvaltoihin 
sekä kutsumalla vierailevia ulkomaisia kirjastoalan huippuluennoitsijoita Suomeen.46  

2.3.2 Matkalla oppimisen resurssiksi  

Lähtötilanne  

Ammattikorkeakoulukirjastojen toiminnan alkuvuosina vei paljon voimavaroja uuden 
kirjaston kivijalkana olevien kokoelmien ja peruspalveluiden rakentaminen. Kuten 
1990-luvun alun selvityksissäkin todettiin, oppilaitoskirjastojen taso vaihteli suuresti. 
Toisessa ääripäässä oli muutama ”huippukirjasto”, esimerkiksi Porin teknillisen oppilai-
toksen kirjasto, jossa perusinfrastruktuuri oli jo luotu kokoelmineen, henkilöstöineen, 
atk-teknisine järjestelmineen ja tietokantoineen47. Toisessa ääripäässä puolestaan oli 
oppilaitoksia, joissa ei ollut kuin siemen kirjastotoiminnaksi. Näiden ääripäiden väliin 
sijoittui oppilaitoksia, joissa saattoi olla isohkojakin määriä lähinnä opettajien käyt-
töön hankittuja kirjoja48. Kirjavarantojen järjestäminen ja rekisteröinti oli kuitenkin ollut 
satunnaista ja lähes olematonta; kirjastoluettelon virkaa näytteli esimerkiksi muutama 
pahvikortti pölyisessä laatikossa. Jonkinlaista lainauksenvalvontaa oli pyritty tekemään 
merkitsemällä lainat vihkoon – aina silloin, kun muistettiin. Myös muut asiakaspalve-
lukäytänteet joko puuttuivat kokonaan tai olivat hyvin erilaisia saman ammattikorkea-
koulun eri oppilaitoskirjastoissa49.  Näistä siemenistä ja iduista lähdettiin kasvattamaan 
AMK-kirjastoja. Töitä tehtiin hartiavoimin uudisraivaajien tavoin. 

Ammattikorkeakoulujen kirjastotoiminnalle oli alkuvaiheessa tyypillistä, että kirjasto-
palvelut tuotettiin myös toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille50. Tämä oli käytännöl-
listä ja luontevaa, sillä toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen koulutus tapahtui usein 
samoissa rakennuksissa. Kirjaston palveluformaatti oli pääosin molemmille kouluasteille 
samanlainen, erona olivat lähinnä aineistot sekä tiedonhankinnan opetuksen määrä ja 
sen sisältö. Kirjastotoimintaa kehitettiin kuitenkin ammattikorkeakoulun vaatimusten 
mukaisesti. Ammattikorkeakoulun omistuspohjasta riippui, miten toiselle asteelle tuo-
tetuista kirjastopalveluista saadut tulot jyvitettiin kirjaston budjettiin. Osassa ammat-
tikorkeakouluista tulot katsottiin kirjaston maksulliseksi palvelutoiminnaksi. Melko 
alkuvaiheessa muutamat AMK-kirjastot alkoivat tuottaa kirjastopalveluja maksullisena 
palvelutoimintana myös yrityksille tukien näin omalta osaltaan ammattikorkeakoulunsa 
alueellista kehitystehtävää ja työelämäyhteyksiä51.      
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Tietotekniikka avuksi

AMK-kirjastojen infrastruktuurin luomisen vuosina kehittämisen painopistealueina oli-
vat voimakkaasti tietotekniset asiat. Niitä tähdennettiin opetusministeriön ohjeissa 
vuosikymmenen alkupuolella ja ammattikorkeakouluissakin ymmärrettiin tietoteknii-
kan tärkeys uuden koulutusmuodon ja oppimiskäsityksen tukena ja resurssina52. Ensim-
mäinen askel tietotekniikan käytössä oli hankkia omaan kirjastoon opetusta, opiskelua 
ja opinnäytetöiden tekoa tukeva atk-pohjainen kirjastojärjestelmä. Ammattikorkea-
koulut ostivat erilaisia kirjastojärjestelmiä, joihin oppilaitosten ”kirjavarastoista” perin-
tönä tullut, valikoitu aineisto ja uutuushankinnat luetteloitiin. Painetun peruskokoel- 
man luettelointityö työllisti pitkän aikaa ammattikorkeakoulukirjastojen henkilöstöä.

Kirjastojärjestelminä olivat AMK-kirjastoissa muun muassa PrettyLib, Pallas, Riimi, Pri-
mas, Kiri, Kirjasto3000, Kirma ja Gemini53. Kirjastojärjestelmäkäytäntö oli hyvin kirjavaa, 
sillä samaan ammattikorkeakouluun kuuluvissa oppilaitoksissa saattoi olla käytössä 
useampia atk-pohjaisia kirjastojärjestelmiä. Esimerkiksi Pohjois-Savon ammattikor-
keakoulun (Savonia) yhdessä oppilaitoksessa oli ”tekun poikien” kehittämä oma jär-
jestelmä, muissa oppilaitoksissa puolestaan muita järjestelmiä54. Kirjastojärjestelmien 
moninaisuudesta ja kirjavuudesta johtuen alettiin jo 1990-luvun loppuvuosina selvitellä 
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteisen kirjastojärjestelmän hankkimista55.  

Heti alkuvaiheessa AMK-kirjastoissa haluttiin saada myös yhteydet yliopistokirjasto-
jen aineistorekistereihin ja muihin tietokantoihin sekä ilmaistiin halukkuutta hankkia 
tunnuksia koti- ja ulkomaisiin tietokantoihin56. Kirjastoihin hankittiin internet-yhteyksiä 
sekä online- ja cdrom-tietokantoja. Aluksi tietokannat olivat lähinnä fakta- ja viitetieto-
kantoja. Vähitellen päästiin kokoteksti- ja verkkoaineistoihin. E-kirjoja alettiin hankkia 
kirjastojen kokoelmiin 1990-luvun loppupuolella. Suomalaisista kustantajista Edita toi 
ensimmäisten joukossa markkinoille kolme html-muotoista tiedostokirjastoa: Tietotek-
niikka-, Uusmedia- ja Kirjallisuus -kirjastot57. Elektronista aineistoa hankittiin myös Kan-
sallinen elektroninen kirjasto (FinELib) -konsortion kautta vuodesta 1997 alkaen. Ensim-
mäinen ammattikorkeakouluihin hankittu kausijulkaisupaketti oli Academic Press58. 
FinELibistä tarkemmin luvussa 5. 

Vuoden 1997 alussa Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä teetti kyselyn ammat-
tikorkeakoulukirjastoille Linnea-tietokantojen (sisälsi Linda-, Manda-, Arto- ja Viola- 
tietokannat) käytöstä. Kyselyyn vastasi 21 ammattikorkeakoulua. Vastausten mukaan 
lähes kaikki kirjastot käyttivät Linnea-tietokantoja. Nämä tietokannat oli hankittu kus-
tannussyistä enimmäkseen henkilökunnan käyttöön. Asiakaskäytössä ne olivat vain 
kuudessa ammattikorkeakoulussa. Käyttösopimukset tehtiin keskitetysti kymmenessä 
ammattikorkeakoulussa ja erikseen yksiköittäin yhdeksässä ammattikorkeakoulussa. 
Sopimuksentekokäytäntö vaihteli rehtorista kirjastosihteeriin ja oli ammattikorkea-
koulujen sisälläkin hyvin kirjavaa.59
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Aineistot, tilat ja yhteistyö opetuksen kanssa

Ammattikorkeakoulujen aineiston uutuushankinnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota 
opinnäytetöiden tekoon tarvittavan materiaalin hankintaan. Tieteellisten artikkeleiden 
ja tutkimusten käyttöä opinnäytetöiden teossa pidettiin alusta alkaen tärkeänä kor-
keakoulumaisuuteen kuuluvana tekijänä60. Kurssikirjoja pyrittiin hankkimaan vähin-
tään lukusalikappale, mikä oli minimitavoite opetusministeriön ohjeistuksessa. Monissa 
ammattikorkeakouluissa kokoelmaa kasvatettiin kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämi-
seen opetusministeriöltä saadun erillisrahoituksen turvin. Riittävän, opetusta ja oppi-
mista tukevan peruskokoelman luominen oli kuitenkin pitkäkestoinen projekti. Tästä 
syystä AMK-kirjastot joutuivat turvautumaan myös muista kirjastoista tilattaviin kauko-
lainoihin. 

Kirjastotiloista ei 1990-luvun alun selvityksissä ja ohjeistuksissa haluttu antaa yksityiskoh-
taisia normeja tai suosituksia. Yleisesti pidettiin kuitenkin tärkeänä riittävien lukusali- ja 
opiskelutilojen järjestämistä kirjastoihin. Tietopalvelujen tilatarpeiden katsottiin olevan 
suuressa määrin koulutusalakohtaisia.61 Koska tavoitenormeja ei ollut, AMK-kirjastojen 
tilaratkaisut muodostuivat hyvin moninaisiksi ja olivat usein kytköksissä ammattikorkea-
koulujen sisäisiin tilasuunnitelmiin. 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukainen yhteistyö opetuksen ja kirjaston välillä 
eteni vaihtelevasti. Esimerkiksi Pirkanmaan ja Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksissa 
vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen mukaan vain 5 % kyselyyn osallistuneista opettajista 
ilmoitti kirjastonhoitajan olleen mukana opetussuunnitelmatyössä62. Yhdeksänkymmen-
täluvun ja vielä uuden vuosituhannen alkuvuosikymmenen haasteena AMK-kirjastoilla oli 
rakentaa aktiivista vuorovaikutusta opetuksen ja tutkimuksen kanssa. Osittain tässä onnis-
tuttiin. Muun muassa aineistonhankinnassa luotiin toimivia yhteistyömuotoja ja informaa-
tiolukutaidon opetus saatiin näkyviin oppilaitosten opetussuunnitelmiin. Informaatioluku-
taidon opetusta onnistuttiin integroimaan osaksi ammattikorkeakoulujen aineopetusta.

Yleisesti ottaen ammattikorkeakoulujen kirjastojen kiihkein rakennusvaihe tiloineen ja 
palveluineen saatiin päätökseen yhdeksänkymmentäluvun loppuun mennessä.  Ammat-
tikorkeakoulujen kirjastoyksiköiden määrissä saavutettiin huippu vuonna 2002, jolloin 
toimipisteitä oli 201. Henkilöstön määrä ja kirjastojen resursointi olivat enimmillään 
2000-luvun alkuvuosina.63 Lyhyehkön vakiintumisvaiheen jälkeen AMK-kirjastojen toi-
mintaan on vaikuttanut korkeakoulujen rakennemuutos, jonka seurauksena ammatti-
korkeakoulujen toimipisteitä on yhdistetty ja supistettu. Tämän yhteydessä kirjaston toi-
mipisteiden määrä on vähentynyt ja yhdistymisten myötä kirjastoista on muotoutunut 
suurempia yksiköitä. Uuden vuosituhannen mukanaan tuomat säästöpaineet ammat-
tikorkeakouluissa ovat vaikuttaneet kirjastoihin resursoinnin heikentymisenä. Yhtenä 
tekijänä AMK-kirjastojen resursoinnin alenevaan trendiin on vaikuttanut myös opetus-
ministeriön rahoitusohjauksen loppuminen vuonna 2003. Rakennemuutoksen vaikutuk-
sista tarkemmin luvussa 5.        
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2.3.3 Henkilöstö kehittämisen perustana 

Henkilöstön määrä kasvaa 

Tärkein voimavara ja kriittinen menestystekijä kaikissa kirjastoissa – niin tieteellisissä 
kuin yleisissäkin – on ammattitaitoinen ja ajanmukaisen koulutuksen saanut henkilö-
kunta. Kirjaston vahvuus perustuu ammattikorkeakouluissakin henkilöstön monipuo-
liseen osaamiseen. Kirjastohenkilöstön määrä ja ammatillinen osaaminen olivat eten-
kin kokeiluvaiheessa ammattikorkeakoulujen ”akilleen kantapää”. Henkilöstöä ei ollut 
riittävästi ja sen osaamisessa oli puutteita. Kiesin työryhmän vuonna 1993 ohjeistama 
kirjastohenkilöstön minimimäärätavoite: ”yksi kirjastonhoitaja laskettuna jokaista alka-
vaa 500 opiskelijan määrää kohden”, oli vaatimaton mutta sinänsä hyvä alku. Kirjas-
totoiminnasta vastaavat saattoivat tukeutua tähän henkilöstörekrytoinneista neuvo-
teltaessa. Riittävän henkilöstön saaminen priorisoitui ensimmäiseksi AMK-kirjastojen 
vastuuhenkilöiden tehtävälistalla usean vuoden ajan. Ohjeistuksissa mainitun ”kirjas-
tonhoitajan” sijaan käytännössä palkattiin henkilöitä informaatikon ja tietopalvelusih-
teerin/kirjastosihteerin tehtävänimikkeillä.

AMK-kirjastojen rekrytoinneissa pidettiin tärkeänä valittavan henkilön pohjakoulu-
tuksen tasoa ja kirjastoammatillista pätevyyttä. Esimerkiksi informaatikoiden toimien 
pätevyysvaatimuksena oli pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto, johon sisäl-
tyi tai jonka lisäksi oli suoritettu informaatiotutkimuksen aineopinnot. Tietopalvelu-
sihteereiltä edellytettiin ammattikorkeakoulu- tai opistotasoiset kirjastoalan opinnot. 
Kirjastoalan ammattikorkeakoulutasoista koulutusta alettiin järjestää jo väliaikaisen 
ammattikorkeakouluvaiheen aikana kolmella paikkakunnalla eli Seinäjoella, Oulussa ja 
Turussa65.

Kirjastojen henkilökunnan kasvutrendi oli nouseva 1990-luvulla. Ammattikorkeakoulu-
jen toimipisteverkko oli alussa fyysisesti hajanainen ja kirjastoja perustettiin miltei 
jokaiseen toimipisteeseen. Tämän myötä kirjastohenkilöstöä jouduttiin palkkaamaan 
lisää. Kirjastohenkilöstön määrän kasvu oli kaiken kaikkiaan kuitenkin maltillista, sillä 
tyypillisesti näitä pienehköjä kirjastopisteitä hoidettiin 1–2 henkilön voimin. 

Yhteismitallista tietoa ammattikorkeakoulujen kirjastohenkilökunnan määristä on 
saatavissa vuodesta 2000 alkaen, jolloin 28 ammattikorkeakoulua oli liittynyt kan-
salliseen tieteellisten kirjastojen yhteistilastointiin. Osa ammattikorkeakouluista oli 

”Kirjastojen johto ja henkilökunta osasivat alansa ja olivat työhönsä motivoituneita. 
Kirjastojen voimakas kehittäminen oppimisympäristöjen muutoksessa vaati myös 
aktiivista uusien työtapojen omaksumista, johon kirjastoväki kykenikin hyvin”, muis-
teli AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion ensimmäinen puheenjohtaja, Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun entinen rehtori Pertti Vuorela vuonna 2016.64
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alkanut ilmoittaa tietojaan yhteistilastoon jo muutamaa vuotta aikaisemmin. Vuonna 
2000 ammattikorkeakoulujen kirjastohenkilökunnan ja muun hallinnollisen kirjasto-
henkilöstön määrä oli Suomen muihin korkeakoulukirjastoihin verrattuna runsas nel-
jäsosa. Henkilöstömääristä oli korkeakoulututkinnon suorittaneita AMK-kirjastoissa 
noin 38 % ja muissa korkeakoulukirjastoissa noin 34 %.66 (Ks. taulukko 1) Ammat-
tikorkeakoulujen kirjastohenkilöstön parempi koulutustaso selittyy uusilla rekry-
toinneilla, joissa koulutustasokriteeri pidettiin korkeana.    
 
Taulukko 1. Korkeakoulujen kirjastojen henkilökunta vuonna 2000   

 Henkilökunta  Korkeakoulut (23)  Ammattikorkeakoulut (28)

 Kirjastohenkilökunta (htv)  1052,3  339,9

 Kirjaston muu henkilökunta (htv)  212,9  11,7

 Yhteensä 
 *vakinaisia virkoja ja toimia
 *korkeakoulututkinto

 1265,2
 1071

 424

 351,6
 276
 129

 
 
Ammattikorkeakoulujen kirjastohenkilöstön määrä kasvoi vielä 2000-luvun alkuvuo-
sina. Tähänastinen lakipiste henkilöstön määrässä saavutettiin vuonna 2006, jolloin 
henkilötyövuosia oli 448,98. Luku oli noin 34 % tiedekorkeakoulujen kirjastohenkilökun-
nan määrästä. Vuoden 2006 jälkeen ammattikorkeakoulukirjastojen henkilöstömäärä
kääntyi laskuun.67  

Yhteistä ja leimallista eri ammattikorkeakoulujen henkilöstölle oli alkuvuosien innos-
tus ja hyvä työmotivaatio. Päästiin kehittämään ja rakentamaan uutta ilman lukkiu-
tuneita tapoja ja vanhoja painolasteja. Kirjastojen voimakas kehittäminen oppimis-
ympäristöjen muutoksessa vaati aktiivista uusien työtapojen omaksumista, mihin 
työnsä osaava ja motivoitunut ammattikorkeakoulujen kirjastohenkilöstö kykeni 
hyvin68.            

 
Täydennyskoulutuksella lisää osaamista 

Uusien rekrytointien ohella ammattikorkeakoulujen kirjastotehtäviin pyrittiin saa-
maan ammattitaitoista henkilökuntaa kouluttamalla oppilaitosten sisältä muissa teh-
tävissä olleita henkilöitä. Yleistä oli, että toimistotyötä tehneet henkilöt pätevöityivät 
kirjastovirkailijatasoisiin tehtäviin oppisopimuskoulutuksella tai muulla täydennyskou-
lutuksella. Kirjaston kehittämis- ja koordinointitehtäviin koulutettiin ammattikorkea-
koulujen opettajia. Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus otti aktiivisen roolin eri-
tyisesti opettajien täydennyskoulutuksen järjestämisessä.    
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Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen, Tampereen yliopiston täydennyskou-
lutuskeskuksen (TYT) ja Tampereen yliopiston (TaY) informaatiotutkimuksen laitoksen 
välisenä yhteistyönä suunniteltiin ja toteutettiin joulukuussa 1993 alkanut Opettajasta 
ohjaajaksi – tiedonspesialistina oppilaitoksessa -opintokokonaisuus. Koulutuksen johta-
jana toimi Liisa Niinikangas. Kaikkiaan 20 opintoviikkoa sisältävä koulutus painottui 
kirjastoammatillisen perustiedon lisäksi tiedonhallintataitojen yhdistämiseen opetus-
suunnitelmatyöhön ja pedagogiikkaan. Ensimmäiset opettaja-tiedonspesialistit val-
mistuivat joulukuussa 1994.69 Opettaja-tiedonspesialisteja, joita kutsuttiin epäviralli-
sesti opettaja-informaatikoiksi, koulutettiin kolmella kurssilla. Koulutusyhteistyössä 
AK-KK keskittyi tiedonhallintataitojen opetukseen sekä ammattikorkeakoulukirjasto-
jen strategiseen suunnitteluun ja yleiseen kehittämiseen. AMK-kirjastojen kehittämi-
seen tähtäävä koulutus oli tärkeää, sillä harvoissa ammattikorkeakouluissa oli kokeilu-
vaiheessa kehittämisvisioita ja kirjaston kehittämisvastuuseen kykeneviä henkilöitä.70 
 
Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus järjesti 1990-luvulla lisäksi koulutuksia, 
joissa AMK-kirjastojen kirjastonhoitajille annettiin pedagogista opetusta Tampereen 
yliopiston aikuiskasvatuksen perusopintojen mukaisesti. Tähän koulutukseen osallis-
tui noin 20 kirjastonhoitajaa. AK-KK:n roolina oli innostaa ammattikorkeakoulukirjas-
toja omaksumaan maailmalla hyväksi havaittuja uusia menetelmiä. Koulutusten aikana 
AMK-kirjastojen henkilöstö tutustui alan ”gurujen”, esimerkiksi Caroline Coughlinin, 
Carol C. Kuhlthaun ja David Streatfieldin oppeihin. He välittivät ajankohtaista tietoa 
tiedonhallinnan koulutuksesta sekä siitä, miten kirjastoa voidaan hyödyntää pedagogi-
sena resurssina. Paitsi koulutettavina ammattikorkeakoulujen kirjastojen henkilöitä oli 
AK-KK:ssa mukana myös kouluttajina jakamassa hyviä käytänteitä. Lapinniemen tilat 
Tampereella tulivat monelle tutuksi.71 

Uutta kirjastoa täydentävästä elementistä eli tiedonhallintataitojen opetuksesta muo-
dostui alue, jonka ammattikorkeakoulukirjastot ottivat nopeasti haltuunsa ja jossa ne 
ovat olleet edelläkävijöitä Suomessa. Sisällöllisesti tiedonhallintataitojen opetus laajeni 
AMK-kirjastoissa informaatiolukutaidon opetukseksi, joka käsittää myös elinikäisen 
oppimisen ja tiedonhallintataitojen soveltamisen arkielämässä72. AK-KK:n rooli infor-
maatiolukutaidon opetuksen edistämisessä ammattikorkeakouluissa oli 1990-luvulla 
tärkeä. 

Informaatiolukutaidon opetus on ammattikorkeakouluissa käytännössä jäänyt valta-
osin informaatikoille ja kirjastonhoitajille. AK-KK:n opettaja-tiedonspesialisti -koulu-
tus ei tuottanut toivottua lopputulosta. Koulutetuista henkilöistä vain harva ryhtyi fak-
tisesti hoitamaan tiedonspesialistin tehtäviä omassa ammattikorkeakoulussaan. Osa 
heistä oli myöhemmin kirjastotiimeissä kirjastovastaavien tukena.73  Kaksituhattaluvun 
suuntauksena on ollut, että informaatiolukutaidon opetuksen integrointia ammattikor-
keakoulujen aineopetukseen on edistetty kirjastovetoisesti. 
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Koulutustarvekyselyt ja palkkaus

 
”Työssä vaaditaan osaamista, mutta palkkaa ei tarvitse maksaa”, kommentoi 
yksi vastaajista koulutustarvekyselyssä vuonna 1997. 

 
Ammattikorkeakoulujen kirjastohenkilöstön koulutustarpeita selvitettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1997. Asian nosti esille Arenen kirjasto- tietopalveluryhmän puheenjoh-
taja Tapio Varmola saatuaan useilta eri täydennyskoulutusorganisaatioilta (Tampereen 
yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Teknillisen korkeakoulun Koulutuskeskus Dipoli 
ja Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus) ehdotuksia AMK-kirjastojen henkilöstö-
koulutuksista. Kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä totesi silloin yhteisesti, että koulutuk-
sen tulee lähteä ammattikorkeakoulukirjastojen omista tarpeista ja koulutuksen täy-
tyy olla räätälöityä. Koulutustarvekysely toteutettiin kesällä 1997 ja siihen vastasi 175 
AMK-kirjastoissa työskentelevää henkilöä. Tärkeimmiksi kouluttautumisen kohteiksi 
nousivat muun muassa tietoverkot, kielitaito ja oppimisympäristön suunnittelutaidot.74  

Kyselyssä kartoitettiin koulutustarpeiden lisäksi muitakin AMK-kirjastojen henkilös-
tön työsuhteisiin liittyviä asioita, kuten tehtävänimikkeitä ja palkkausta. Vastaajilla 
oli 25 erilaista tehtävänimikettä, jotka vaihtelivat assistentista toimistoapulaiseen ja 
kirjastoamanuenssista tietopalvelusihteeriin. Vastaajien joukossa oli myös useita toi-
misto- ja opetustehtäviin yhdistettävillä nimikkeillä työskenteleviä. Yleisimmät teh-
tävänimikkeet olivat kirjastovirkailija (40 vastaajaa), kirjastonhoitaja (34 vastaajaa) ja 
informaatikko (20 vastaajaa). Kirjastonjohtajan nimike oli 8 vastaajalla. Kyselyn yhteen-
vedon kommenteissa todettiin, että tehtävänimikkeiden runsaus saattoi johtua kirjas-
totoimen alkuvaiheen vakiintumattomuudesta.75 

Kuvassa keskellä Carol C. Kuhlthau.   
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Palkkaukseen liittyvillä kysymyksillä vuoden 1997 koulutustarvekyselyssä haluttiin sel-
vittää, millainen on ammattikorkeakoulujen palkkapoliittinen linja ja miten palkkaus 
määräytyy. Peruspalkkansa kyselyssä ilmoitti 154 vastaajaa. Heistä 63:lla palkka jäi alle 
7000 markan kuukaudessa (vuoden 2016 tasossa n. 1591 €). Yli 11500 markan (vuoden 
2016 tasossa noin 2613 €) kuukausipalkkaa sai kahdeksan vastaajaa. Muutamat palk-
kansa ilmoittamatta jättäneet olivat kirjanneet vain maininnan, että se oli kehno. Koulu-
tustarvekyselyn yhteenvedon kommenteissa kirjoittajat Widenius, Viiri ja Tahvanainen 
totesivat, että AMK-kirjastoissa työskentelevien palkkaus oli harvinaisen huono ottaen 
huomioon, että miltei puolella vastaajista oli korkeakoulututkinto. Yhtenä syynä alimi-
toitettuun palkkaukseen kirjoittajat pitivät tehtävänimikkeiden kirjavuutta ja yhteismi-
tattomuutta.76

 
Ammattikorkeakoulukirjastojen henkilökunnan koulutustarpeita ja työsuhteisiin liitty-
viä muita asioita selvitettiin seuraavan kerran kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 
2007. AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmä teki alkuvuonna kirjastonjohta-
jille kyselyn AMK-kirjastoissa käytetyistä tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusvaatimuk-
sista. Jatkona tähän konsortion koulutusryhmä puheenjohtajansa Eeva Klinga-Hyödyn 
johdolla selvitti loppuvuodesta AMK-kirjastojen henkilöstön palkkausta, toimenkuvia ja 
kelpoisuuksia sekä teki alustavaa kartoitusta niistä osaamisalueista, joilla kirjastohenki-
löstö koki tarvetta kehittyä ja kouluttautua.77

Koulutusryhmän kyselyyn vastasi 236 AMK-kirjastoissa työskentelevää (49,3 %). Vas-
taajista 63,5 prosentilla oli kelpoisuutena ylempi tai alempi korkeakoulututkinto ja 
36,5 prosentilla opistoasteen tai muu alan tutkinto. Kelpoisuusvaatimukset vaihtelivat 
saman tehtävänimikkeen sisällä. Esimerkiksi informaatikoista valtaosalta (85 %) edel-
lytettiin ylempi korkeakoulututkinto mutta ainoastaan vajaalta puolelta kirjastoalan 
opinnot. Erilaisia tehtävänimikkeitä vastanneilla oli 25 eli sama määrä kuin kymmenen 
vuotta aikaisemmin tehdyssä kyselyssä. Aiempaan verrattuna vastaajien joukossa ei 
enää ollut opetustehtäviin viittaavia nimikkeitä. Kirjoa sen sijaan oli runsaasti oman alan 
nimikkeissä. Suurimmassa vastaajaryhmässä (98) eli kirjastovirkailijatasoissa tehtävissä 
työskenteli henkilöitä yhdeksällä eri nimikkeellä (tietopalvelusihteeri, kirjastosihteeri, 
kirjastovirkailija, tietopalveluassistentti, tietokeskusassistentti, biblioteksfunktionär, 
bibliotekssekreterare, kirjastotyöntekijä, toimistotyöntekijä).78 

Palkkauksen kehittyminen on ollut AMK-kirjastoissa heikkoa vielä 2000-luvun jälkipuo-
liskolla. Vuoden 2007 kyselyssä vastaajien keskimääräinen bruttopalkka vaihteli kirjas-
tovirkailijatasoisten tehtävien 1802 eurosta kirjastonjohtajatasoisten tehtävien 3403 
euroon. Koulutusryhmän johtopäätöksissä todettiin samoin kuin kymmenen vuotta 
aiemmin, että ammattikorkeakoulukirjastojen henkilöstön palkkaus ei vastannut osaa-
mis- ja kelpoisuusvaatimuksia. Koulutustarvetta kyselyyn vastanneet kokivat eniten 
pedagogiikan ja tietotekniikkaosaamisen alueilla. Kokoelma- ja kansainvälisyysosaa-
misen kehittämistä toivoi yli puolet vastaajista.79 
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Verrattaessa vuosien 1997 ja 2007 kyselyjen tuloksia voidaan todeta, että ammattikor-
keakoulujen kirjastohenkilöstön palkkaus kehittyi jonkin verran. Siitä huolimatta kou-
lutukseen ja työn vaativuuteen nähden palkkataso vuonna 2007 oli edelleen matala. 
Koska kyselyn tuloksena ilmoitetut palkat olivat keskiarvoja, asteikon alkupään palkat 
olivat todella pieniä. Vuonna 2007 tehty kysely ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä 
siihen jätti vastaamatta noin puolet  AMK-kirjastojen henkilökunnasta. Muutamissa 
ammattikorkeakouluissa kirjastohenkilöstön palkkataso on ollut huomattavasti kor-
keampi kuin mitä vuosien 1997 ja 2007 kyselyt osoittavat.    

 
2.3.4 Palvelujen kehittäminen

AMK-kirjaston asiakaspalvelun ja kokoelmien kehittäminen on perustunut koko toimin-
nan ajan erilaisten asiakasryhmien tarpeiden tunnistamiseen ja strategiseen ajatteluun 
sekä palvelujen käyttövolyymien seuraamiseen. Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön 
ohella on ollut tärkeää tunnistaa muutkin käyttäjäryhmät ja heidän odotuksensa pal-
velujen kehittämisestä. Määrällinen ja laadullinen mittaaminen on ollut kehittämisen 
painopisteenä.          

  
Laatu, seuranta ja arviointi

Opetuksen laadun tärkeys nostettiin esiin jo ensimmäisen ammattikorkeakoululain-
säädännön valmistelussa. Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnössä todettiin, että 
ammattikorkeakouluopintojen laadun ja tason varmistamiseksi tulee luoda laadunvar-
mistusjärjestelmä80. Laatuajattelu on ohjannut AMK-kirjastojenkin toimintaa alusta 
lähtien. Kirjastopalvelujen laatu on pyritty koko ajan pitämään korkeana ja palvelujen 
sisältöä kehitetty jatkuvasti kehysorganisaatioiden ja asiakkaiden muuttuvien tarpei-
den mukaisesti. Kirjastojen ydinasiakkaiden eli opiskelijoiden oppimista on tuettu mah-
dollisimman monipuolisilla aineistoilla, hyvällä palvelulla ja viihtyisillä tiloilla.

AMK-kirjastot alkoivat rakentaa omia laadunvarmistusjärjestelmiään 1990-luvulla. Kir-
jastojen prosessit kuvattiin ja niille mietittiin mittarit ja kehittämistavat, joista keskei-
simpiä olivat asiakaspalaute ja sen hyödyntäminen. Asiakastyytyväisyyden mittaami-
seksi AMK-kirjastot järjestivät omia käyttäjäkyselyjä, jotkut innokkaat kirjastot jopa 
kaksi kertaa vuodessa. Kaikkien ammattikorkeakoulukirjastojen yhteisiä käyttäjäkyse-
lyitä on järjestetty vuodesta 2004 alkaen. Tämän lisäksi asiakkailla on ollut aina mahdol-
lisuus antaa palautetta suullisesti ja kirjallisesti. Palvelutilanteissa opiskelija-asiakkailta 
saatu suora palaute on koettu arvokkaaksi. Kirjastojen henkilökunta on käynyt palaut-
teet huolellisesti läpi ja arvioinnin jälkeen tarvittaessa muuttanut toimintaprosesseja. 
Kirjastot ovat pyrkineet parantamaan palvelujaan myös proaktiivisesti haastattelemalla 
eri käyttäjäryhmien edustajia ja kyselemällä heidän toiveitaan ja näkemyksiään kirjas-
tojen kehittämisessä.
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Ulkoisesta arvioinnista AMK-kirjastot saivat ensimmäisiä kokemuksia jo ammattikor-
keakoulujen vakinaistamisen yhteydessä, jossa kirjasto- ja tietopalvelut olivat yhtenä 
arviointikriteerinä. Lisää kokemuksia saatiin vuosina 2005–2012, jolloin Korkeakoulu-
jen arviointineuvosto toteutti kaikkien suomalaisten korkeakoulujen laatujärjestelmien 
auditoinnit. Niissä tarkasteltiin muun ohella myös kirjastopalvelujen laadunvarmistusta. 
Auditointien keskeisenä tavoitteena oli tukea korkeakouluja niiden kehittäessä laatujär-
jestelmiään vastaamaan eurooppalaisen laadunvarmistuksen periaatteita. Tavoitteena 
oli myös koota ja välittää laadunhallinnan hyviä käytänteitä sekä edistää niiden leviä-
mistä korkeakoululaitoksessa. Korkeakoulujen arviointineuvosto käynnisti toisen kor-
keakoulujen laatujärjestelmien auditointikierroksen vuonna 2012. Toisella kierroksella 
olivat tarkastelun keskiössä korkeakoulujen laatujärjestelmien kokonaisuus, laatukult-
tuuri ym. Toisen kierroksen auditoinneissa pureuduttiin aiempaa syvällisemmin tutkin-
totavoitteisen koulutuksen laadunhallintaan.81 

Ammattikorkeakouluissa ja niiden kirjastoissa on järjestetty myös omia arviointeja. 
Esimerkiksi vuonna 1999 Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa (Kyamk) toteutet-
tiin Korkeakoulujen arviointineuvoston teemakohtainen arviointihanke. Siinä Kyamkin 
kirjaston asiakaspalvelun keskeisiä osa-alueita verrattiin benchmarking-menetelmällä 
Helsingin kauppakorkeakoulun ja englantilaisen Leeds Metropolitan Universityn kirjas-
tojen vastaaviin toimintoihin. Arvioinnilla haluttiin ensisijaisesti saada tietoa, mitkä oli-
vat Kyamkin kirjaston akuuteimmat kehityskohteet ja millainen on luotujen palvelujen 
taso suhteessa ”kokeneiden konkareiden” useiden vuosikymmenten aikana kehittämiin 
palveluihin. Arvioinnista julkaistiin suomen- ja englanninkieliset raportit Korkeakoulujen 
arviointineuvoston raporttisarjassa.82  Arviointi oli sikäli merkittävä, että siinä käytettiin 
ensimmäistä kertaa Suomessa benchmarking-menetelmää kirjastotoimen arviointiin83. 
 
  
Tilastoinnista seurantatietoa arviointiin ja kehittämiseen

Kirjastotoimintaa kuvaavien suoritteiden tilastointi oli eri ammattikorkeakouluissa kir-
javaa ennen vuotta 2000, jolloin kaikkien AMK-kirjastojen tuli ilmoittaa tietonsa kansal-
liseen tieteellisten kirjastojen yhteistilastoon. Osa AMK-kirjastoista tilastoi suoritteitaan 
säännöllisesti alusta lähtien, osa ei. Muutamat väliaikaisiin ammattikorkeakouluihin 
kuuluneet yksittäiset oppilaitoskirjastot lähettivät tilastotietojaan kansalliseen yhteis-
tilastoon jo 1990-luvun alkupuolella. Esimerkiksi vuoden 1994 yhteistilastossa kategori-
assa Muut oppilaitoskirjastot näkyivät Porin teknillisen oppilaitoksen sekä Oulun, Turun 
ja Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitosten kirjastojen tiedot84. Vuoden 1999 yhteis-
tilastossa oli jo 15 kokonaisen AMK-kirjaston tiedot omana Ammattikorkeakoulut-ryh-
mänään85. 

Kansalliskirjasto uudisti tieteellisten kirjastojen tilastointia 2000-luvun alussa yhteis-
työssä yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastojen kanssa. Uusittu KITT2-tilas-
totietokanta sisältää Suomen tieteellisten kirjastojen toimintaa kuvaavat tilastotiedot 
vuodesta 2002 lähtien. Tietokannan sisällöstä vastaa kukin kirjasto. Palvelun ylläpito ja 
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kehittäminen kuuluvat Kansalliskirjaston ammattikorkeakoulu- ja yliopistokirjastoille 
tarjoamiin peruspalveluihin.86 

Kansalliskirjastossa vaikuttavuuden arviointiryhmä toimii yhteistilastoinnin ohjausryh-
mänä.  Ryhmässä on ollut yhteinen edustaja AMK-kirjastoista. Viime vuosina on pyritty 
löytämään yhteisiä mittareita myös kirjastojen vaikuttavuuden arviointiin. KITT2 on 
ollut hyödyllinen työkalu ammattikorkeakoulukirjastoja johtaville. Yhteistilastoista on 
mahdollista poimia toimintaa peilaavia yhteismitallisia tilasto- ja tunnuslukuja esimer-
kiksi oman organisaation sisällä vuosittain käytäviin tavoite- ja tulosneuvotteluihin. 
Tilasto- ja tunnuslukujen valossa voi arvioida kriittisesti oman kirjaston toimintaa ja 
tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. Tilastointi tuottaa hyödyllistä seurantatietoa kehittä-
miseen ja kirjastojen vaikuttavuuden todentamiseen.
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3. KIRJASTON HALLINNOLLISEN ASEMAN KEHITYS 
AMMATTIKORKEAKOULUSSA

”Amk-kirjaston asema ja sen johtaja on määriteltävä selkeästi organisaatiossa”,   
kiteytettiin  ensimmäisessä ammattikorkeakoulukirjastojen strategiassa 
 1998–200387.      
        

3.1 Selvityksiä  
 
Ammattikorkeakoulukirjastojen hallinnollinen asema oli kirjava toiminnan alkuvuosina. 
Kirjaston organisatorinen sijoittuminen ja johtaminen sekä johtamiseen kytkeytyvät 
talous- ja henkilöstövastuut oli järjestetty ammattikorkeakouluissa monin eri tavoin. 
Kirjaston itsenäisyyden ja tulosvastuullisuuden skaala oli laaja. Kirjastojen johtajien 
toimia perustettiin verkkaisesti. Vuonna 1996 tehdyn kartoituksen mukaan vain nel-
jään ammattikorkeakouluun oli tuolloin nimitetty kirjastonjohtaja. Nämä olivat Häme, 
Kymenlaakso, Pohjois-Savo ja Seinäjoki.88 Väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa kirjas-
totoiminnan vastuuhenkilönä saattoi olla esimerkiksi suunnittelija, johtava informaa-
tikko tai opettaja, joka hoiti tehtävää oman toimensa ohella. Tuolloin oli yleistä, että 
vastuuhenkilöiden toimenkuva koostui paljon muistakin kuin johtamiseen mielletyistä 
tehtävistä. 

Kirjastojen hallinnollisesta tilanteesta keskusteltiin useissa ammattikorkeakoulukirjas-
tojen henkilöstön tapaamisissa. Asia otettiin esiin myös Arene ry:n kirjasto- ja tietopal-
velutyöryhmässä, joka laati ensimmäisen AMK-kirjastojen strategian 1998–2003. Stra-
tegiassa pidettiin kirjaston selkeää organisatorista asemaa koko toiminnan kivijalkana. 
Kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän toimeksiannosta Tampereen ammattikorkeakoulun 
(Tamk) tietopalvelupäällikkö Seija Pohjalainen teki kyselyn AMK-kirjastojen hallinnolli-
sesta tilanteesta. Kysely kohdistettiin ennen vuotta 1999 vakinaistetuille ammattikor-
keakouluille. Pohjalainen pyrki hahmottamaan kirjaston operatiivisen vastuun luon-
netta kahden kysymyksen avulla: Oliko kirjastotoiminnan johdossa selkeästi joku, jonka 
nimikkeestä näkyi johtaja-asema, ja oliko kirjastolla taloudellinen päätösvalta budjet-
tivastuineen. Kyselyyn vastasi 17 AMK-kirjastoa, joista noin 70 %:lla oli oma johtaja tai 
päällikkö. Nimikkeinä olivat kirjastonjohtaja (6), tietopalvelupäällikkö (4) sekä kirjasto- 
ja tietopalvelukeskuksen/ informaatiopalveluiden johtaja (2). Budjettivastuuta koske-
vaan kysymykseen vastasi 15 AMK-kirjastoa siten, että kirjasto oli itsenäinen, tulosvas-
tuullinen yksikkö, joka vastasi budjetistaan ja toimintansa tuloksista.89 

Ammattikorkeakoulujen kirjastonjohtajien kokouksessa keväällä 2005 todettiin, 
että monessa ammattikorkeakoulussa oli käynnissä organisaatiouudistuksia, joi-
den johdosta kirjastot kokivat asemansa horjuvaksi. Johtajakokouksen ehdotuksesta 
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AMKIT-konsortion johtoryhmä nimesi työryhmän selvittämään AMK-kirjastojen sen 
hetkistä hallinnollista asemaa. Työryhmän tekemään kyselyyn saatiin vastaukset kai-
kilta 31 ammattikorkeakoululta. Mukana oli kaksi AMKIT-konsortioon kuulumatonta 
ammattikorkeakoulua eli Högskolan på Åland ja Poliisiammattikorkeakoulu. Työryhmän 
raportin pohjalta AMKIT-konsortion syksyn 2005 yleiskokous päätti lähettää ammatti-
korkeakoulujen rehtoreille kirjeen kirjastojen aseman turvaamisesta ammattikorkea-
kouluissa.90

Keskeisenä näkökulmana vuoden 2005 kyselyssä oli, miten AMK-kirjastojen strate-
giassa vuosille 2004–2007 esitetty kirjastojen organisatorinen asema oli määritelty 
ammattikorkeakouluissa ja mahdollistiko malli kirjaston kokonaisvaltaisen kehittä-
misen. Strategian mukaan kirjaston kehittämisen ja tuloksellisen toiminnan kannalta 
oli välttämätöntä, että kirjastolla oli selkeästi määritellyn aseman ohella kirjastoam-
matillisen koulutuksen saanut johtaja, jolla oli riittävät vaikutusmahdollisuudet ja väli-
neet toiminnan toteuttamiseen. Kirjaston hallinnollinen itsenäisyys sekä sen johtajalle 
määritellyt talous- ja henkilöstövastuut luovat perustan tehokkaalle ja tulokselliselle  
toiminnalle.91 

Syyskuussa 2016 tämän historiikin kirjoittajat tekivät kyselyn, jossa muun ohella 
kartoitettiin ammattikorkeakoulukirjastojen hallinnollisen aseman nykytilan-
netta. Kyselyn linkki lähetettiin AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortioon kuuluville kir-
jastoille. Kyselyyn vastasivat kaikki jakelussa olleet opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnon alaan kuuluneet ammattikorkeakoulut. Yhdistymisten vuoksi ammatti-
korkeakoulujen määrä on vähentynyt 2000-luvun kuluessa, mistä syystä vastaaja-
määrä oli pienempi kuin vuonna 2005 tehdyssä kyselyssä. Seuraavassa on esitetty 
vuoden 2016 kyselyn tuloksia. Niitä on verrattu soveltuvin osin aiempiin kyselyihin.  
 
 
3.2 Kirjasto kehysorganisaatiossa 2016  
 
3.2.1 Johtaminen ja vastuut 

Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien nimeäminen oli hidasta 1990-luvulla ja sama 
tilanne jatkui vielä seuraavan vuosikymmenen puoliväliin. Vuonna 2005 tehdyn selvi-
tyksen mukaan kirjastotoiminnan vastuuhenkilöä ei ollut nimetty neljässä ammattikor-
keakoulussa ja yhdessä toimintaa johti muu kuin kirjastossa työskentelevä toimihen-
kilö92. Yksitoista vuotta myöhemmin tilanne oli korjautunut, sillä vuonna 2016 kaikissa 
ammattikorkeakouluissa oli nimetty vastuuhenkilö kirjastotoiminnalle. Yhtä ammatti-
korkeakoulua lukuun ottamatta kaikissa muissa kirjastotoiminnasta vastasi kirjastossa 
työskentelevä henkilö.93 
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AMK-kirjastojen hallinnollisessa itsenäisyydessä on tapahtunut edistystä vuo-
den 2005 jälkeen. Noin 3/4:ssa vuoden 2016 kyselyyn vastanneista ammattikorkea-
kouluista kirjasto oli hallinnollisesti itsenäinen tulosvastuullinen yksikkö. Edellisessä 
selvityksessä hallinnollinen itsenäisyys oli 55 %:lla AMK-kirjastoista. Vielä on kuitenkin 
noin neljännes kirjastoja, joilta hallinnollinen itsenäisyys puuttuu.94   

 
Taulukko 2. Kirjasto on hallinnollisesti tulosvastuullinen yksikkö  

Hallinnollisesti 
tulosvastuullinen yksikkö

Lukumäärä
2005

%
2005

Lukumäärä
2016

%
2005

Kyllä 17   55 % 17   74 %

Ei 14   45 %   6   26 %

Yhteensä 31 100 % 23* 100 %

 
*Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaan kuuluvia ammattikorkeakouluja oli 24 vuonna 2016. Kymen-
laakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen kirjastot yhdistettiin vuonna 2013 Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulun kirjastoksi, mistä syystä lukumäärä on 23.

Tämän vuosituhannen kehityssuuntana on ollut, että palveluyksiköt – kirjasto mukaan 
lukien – organisoidaan ammattikorkeakouluissa isommiksi hallinnollisiksi kokonai-
suuksiksi. Kirjasto voi olla esimerkiksi osa korkeakoulu- tai kehittämispalveluja, joilla 
on oma johtaja ja yhteinen budjetti. Toiminnallisella tasolla kirjasto hoitaa palvelunsa 
itsenäisesti, mutta toiminnan toteutuksen puitteet ja resurssit määrittää hallinnollinen 
yksikkö. Tähän kategoriaan kuuluvat pääsääntöisesti ne kirjastot, joilta 2016 kyselyn 
mukaan hallinnollinen itsenäisyys puuttuu. 

Vuoden 2016 kyselyssä kirjaston toimintaa johtavista henkilöistä 87 % vastasi koko kirjas-
ton budjetista ja oli koko kirjastohenkilöstön esimies. Tässä on tapahtunut selkeää paran-
nusta edelliseen kyselyyn verrattuna, jolloin vastaavat prosenttiluvut olivat 55 ja 58. (Ks. 
taulukot 3 ja 4) Vuoden 2005 kyselyn jälkeen ammattikorkeakoulujen rehtoreille lähe-
tetty kirje, jossa tuotiin esiin AMK-kirjastoja johtavien henkilöiden talous- ja henkilöstö-
hallinnollisten vastuiden kehittämisen tarpeet, näyttäisi osaltaan tuottaneen tulosta95.  
         

Taulukko 3. Kirjaston toimintaa johtavan henkilön budjettivastuu 

Budjettivastuu? Lukumäärä
2005

%
2005

Lukumäärä
2016 

%
2016

Vastaa koko budjetista 17 55 % 20 87 %

Ei vastaa koko budjetista 14 45 % 3 13 %

Yhteensä 31 100 % 23 100 %
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Taulukko 4. Kirjaston toimintaa johtavan henkilön henkilöstövastuu 

Henkilöstövastuu? Lukumäärä
2005

%
2005

Lukumäärä
2016 

%
2016

On koko henkilöstön esimies 18 58 % 20 87 %

Ei ole koko henkilöstön esimies 13 42 % 3 13 %

Yhteensä 31 100 % 23 100 %

Tehtävänimike Lukumäärä 2005 Lukumäärä 2016

Asiantuntija 1

Johtaja tai Directör (kirjaston) 1 2

Johtaja (muu) 1

Henkilöstöpäällikkö 1

Informaatikko 2

Informaatiopäällikkö 1

Johtava informaatikko 1

Kehittämispäällikkö 1 

Kirjasto- ja tietopalvelujen johtaja 1

Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö 1 2

Kirjastokoordinaattori 2

Kirjastonhoitaja 1

Kirjastonjohtaja tai Kirjaston johtaja tai Bibliotekschef 11 9

Kirjastopäällikkö 1

Tietopalvelupäällikkö 5 5

Tietopalvelujohtaja 1

Ei vastausta 4

Yhteensä 31 23

Taulukko 5. Kirjaston toimintaa johtavan henkilön tehtävänimike

Ammattikorkeakoulujen kirjastojen toimintaa johtaa edelleen nimikkeiltään ”sekalai-
nen seurakunta”. Vuoden 2016 kyselyssä tehtävänimikkeiden määrä on kuitenkin hie-
man vähentynyt edelliseen kyselyyn verrattuna. Eniten käytetty nimike molemmissa 
kyselyissä oli kirjastonjohtaja yhteen tai erikseen kirjoitettuna tai sen ruotsinkielinen 
vastine. Tietopalvelupäällikkö-nimike oli käytössä viidessä ammattikorkeakoulussa. 
Uusia kirjastotoimintaa johtavan henkilön tehtävänimikkeitä vuoden 2016 kyselyssä 
olivat asiantuntija, johtaja (muu kuin kirjaston), kehittämispäällikkö, kirjastopäällikkö 
ja tietopalvelujohtaja. Kirjastonhoitaja ja informaatikko -tehtävänimikkeitä ei kirjastoa 
johtavilla enää ollut käytössä. (Ks. taulukko 5)       
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Vuoden 2005 kyselyssä kaikilla kirjaston toimintaa johtavilla henkilöillä oli kirjastoam-
matillinen pätevyys (informaatiotutkimuksen aineopinnot tms. suoritettu). Vuoden 
2016 kyselyssä tässä suhteessa ”epäpäteviä” vastuuhenkilöitä oli kaksi.96 
 
 
3.2.2 Esimiessuhde ja vaikutuskanavat

Vuoden 2016 kysely osoittaa, että viimeisen vuosikymmenen aikana kirjastot ovat 
etääntyneet ammattikorkeakoulujen ylimmästä johdosta ja päätöksenteosta esimies-
suhteella mitaten. Yhä harvemmalla kirjastonjohtajalla on lähiesimiehenä rehtori.  
Vuonna 2005 kahdellatoista (36 %) kirjastotoimintaa johtavalla henkilöllä oli esimie-
henä rehtori, vuonna 2016 enää kahdella (9 %). Lähiesimiehenä toimivien vararehtorien 
lukumäärä on pysynyt samana (8). Uusia kirjastotoimintaa johtavien henkilöiden lähi- 
esimiesten nimikkeitä olivat 2016 kyselyssä fortbildninschef, johtaja (opetuksen palve-
lut/korkeakoulupalvelut/ voimavarat ja laatu), opintoasiainpäällikkö, palvelujohtaja tai 
palvelukeskuksen johtaja.97

Seija Pohjalaisen 1999 tekemässä kyselyssä 17 vastanneesta kymmenellä oli esimiehenä 
rehtori, neljällä apulais-/vararehtori ja kolmella kehitys-/tietoyhteiskuntajohtaja98. Kehi-
tyksen suunta ammattikorkeakoulujen organisaatiouudistuksissa 2000-luvulla on ollut, 
että kirjastotoiminnasta vastaavan henkilön esimies on vähitellen pudonnut organisaa-
tiohierarkiassa alemmille tasoille. Tästä syystä kirjastojen vaikutusvalta ylimpään joh-
toon on vähentynyt. 

Myös johtoryhmäjäsenyydellä mitaten kirjaston vaikutusmahdollisuudet ammattikor-
keakoulun ylimpään päätöksentekoon ovat vähäiset. Vuoden 2016 kyselyn mukaan kol-
messa ammattikorkeakoulussa kirjastotoiminnasta vastaava henkilö kuului ydinjohto-
ryhmään, kun luku oli vuonna 2005 kuusi99. AMK-kirjastojen keskeisin vaikutuskanava 
ylimpään johtoon on kirjastotoiminnasta vastaavan henkilön esimies, joka useimmiten 
kuuluu johtoryhmään. Kirjaston kannalta väliportaan kautta tapahtuva viestintä ylim-
pään johtoon ja sieltä takaisin kirjastoon ei ole yhtä tehokas tapa kuin suora viestintä. 
Sekundäärinen tieto jättää tilaa tulkinnoille.
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4. VERTAISTUKEA JA VOIMAA – AMK-KIRJASTOJEN 
KESKINÄINEN YHTEISTOIMINTA 

”Tärkeää on ollut myös se, että AMK-kirjastoverkosto on kansallisesti kehittänyt 
kokonaisuutta”, totesi Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Outi Kallioinen 
vuonna 2016100.

 
 
 
4.1  Yhdessä enemmän – Arenen kirjastoryhmät

Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvosto Arene ry:ssä perustettiin 1990-luvun puo-
livälistä lähtien työryhmiä kirjastopalvelujen kehittämiseen. Ryhmien tehtävänä oli 
luoda yhteisiä kansallisia suuntaviivoja uusien ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tie-
topalvelutoiminnalle. Arenen ohjaava toiminta päättyi vuonna 2011.   
           

4.1.1  Kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä

Arene päätti perustaa kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän keväällä 1995101. Ryhmän perus-
tamisen taustalla olivat kansainväliset arvioinnit, joita tehtiin vuonna 1993 muun muassa 
Seinäjoen ja Vantaan väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa. Arvioinneissa kiinnitettiin 
huomiota ammattikorkeakoulukirjastojen vaatimattomaan tasoon ja esitettiin lisäpanos-
tuksia niihin. Lisäpanostuksia saatiinkin. Kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän ensimmäisen 
puheenjohtajan Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtorin Tapio Varmolan mielestä tätä 
voi pitää merkittävänä asiana tilanteessa, jossa Suomi oli vasta nousemassa hyvin syvästä 
lamasta. Varmolan mukaan kirjastoasioista keskusteltiin usein opetusministeriössä, jossa 
ne nousivat vähitellen yleisemminkin kirjastopolitiikan listalle.102

Kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän toiminta käynnistyi vasta syksyllä 1996. Puheenjohta-
jan lisäksi ryhmään kuului seitsemän kirjasto- ja tietopalvelualan asiantuntijaa eri ammat-
tikorkeakouluista. Ryhmän toimikaudeksi vahvistettiin kaksi vuotta, jonka jälkeen sen 
kokoonpanon tuli vaihtua. Ensimmäiseen ryhmään nimettiin Espoo-Vantaan teknillisestä 
ammattikorkeakoulusta Iris Tahvanainen, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta Marja 
Widenius, Lahden ammattikorkeakoulusta Sirkku Blinnikka, Pohjois-Karjalan ammatti-
korkeakoulusta Marjariitta Viiri, Satakunnan ammattikorkeakoulusta Esa Lempiäinen, Sei-
näjoen ammattikorkeakoulusta Tarja Koskimies ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta 
Katri Vänttinen. Työryhmän tehtävänä oli linjata ammattikorkeakoulukirjastojen kehittä-
mistä ja toimia linkkinä kansallisiin sekä kansainvälisiin yhteistyötahoihin. AMK-kirjasto-
kenttä odotti työryhmältä myös kannanottoja käytännön kirjastotoimintaan.103 Yhtenä 
tehtävänä ryhmällä oli edistää ammattikorkeakoulukirjastojen toimintaa uudessa kor-
keakoulu-organisaatiossa. AMK-kirjastot määriteltiin tuolloin oppilaitoskirjastoiksi, mikä 
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lähensi niitä yleisiin kirjastoihin. Tarkoitus oli, että uudet kirjastot palvelisivat myös toisen 
asteen oppilaitoksia, mikä oli perinteisesti kuulunut yleisten kirjastojen tehtäviin. Korkea-
kouluopetus puolestaan lähensi AMK-kirjastoja yliopistokirjastoihin.

Kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä toimi hyvin aktiivisesti ja käynnisti monia uudistuksia, 
jotka olivat alkuvaiheessa hyödyllisiä  AMK-kirjastoille104. Ryhmän aloitteesta perustet-
tiin muun muassa ensimmäinen ammattikorkeakoulukirjastojen sähköpostilista (amkbib) 
keskustelufoorumiksi. Ryhmä teetti erilaisia selvityksiä, antoi pyydettäessä lausuntoja ja 
ideoi ensimmäiset AMK-kirjastopäivät. Työryhmän edustajat olivat sivistysvaliokunnan 
kutsusta kuultavana eduskunnassa tietoverkoista ja korkeakoulukirjastojen yhteistyön 
kehittämisestä.105  Aktiivisuus ja aito halu avoimeen, kaikkia hyödyttävään kehittämiseen 
oli luonteenomaista muillekin Arenen alkuaikojen työryhmille. Hämeen ammattikorkea-
koulun entisen rehtorin Veijo Hintsasen mielestä hänen pitkän uransa aikana ei missään 
muussa suuressa uudistuksessa ole löydetty samanlaista tekemisen henkeä. Mukana oli 
myös kohtalainen näyttämisen halu, koska kaikkea tekemistä arvioitiin osana poikkeuk-
sellisen vaativia lupakäytäntöjä.106

Ensimmäisissä kokouksissaan kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä tarttui toimeen tietokanto-
jen ja -verkkojen hankkimiseksi AMK-kirjastoihin, asiaan, jota korostettiin systemaattisesti 
1990-luvun alun kirjastoselvityksissä ja -ohjeistuksissa. Ryhmä päätti selvittää, voidaanko 
ammattikorkeakoulujen kirjastoille saada edullisia käyttösopimuksia Linnea-tietokan-
toihin.107  Ammattikorkeakoulujen yhteisten tietokantojen hankinta käynnistyi vuonna 
1997, jolloin opetusministeriö myönsi Arenen esityksestä Hämeen ammatillisen koulu-
tuksen kuntayhtymälle 100 000 markkaa Linnea-yhteistietokantaprojektiin. Edistääkseen 
ammattikorkeakoulujen tietoteknisen infrastruktuurin syntymistä Arene teki 1990-luvun 
jälkipuoliskolla muitakin rahoitushakemuksia. Kohteina olivat FUNET-verkko, ammatti-
korkeakoulujen mahdollisuus osallistua yliopistojen yhteiseen kirjastojärjestelmään sekä 
FinELibin toteuttaminen.108 

Dynaamisuudestaan huolimatta kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän jäsenet totesivat 
varsin pian, että oman AMK-kirjaston kehittämisen ohella ei kansallinen yhteistoiminta 
onnistu ilman lisävoimavaroja. He esittivät Arenelle pysyvän yhteistyösihteerin palkkaa-
mista ammattikorkeakoulujen kirjastojen kehittämistä varten. Arene vei asian eteenpäin 
opetusministeriöön, joka tuki hanketta ja myönsi 365 000 markan määrärahan yhteistyö-
sihteerin palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin vuodeksi 1999.109 

Yhteistyösihteerin rekrytoinnista vastasi Arene. Joulukuussa 1998 käynnistetyn hakupro-
sessin jälkeen tehtävään valittiin Meri Kuula-Bruun Ammattikorkeakoulu Arcadan kirjas-
tosta110. Hänen tehtävinään olivat muun muassa yhteistyö yliopistokirjastojen kanssa, 
AMK-kirjastojen tilastoinnin ja arvioinnin kehittäminen sekä elektronisten aineistojen 
yhteishankintojen organisointi.111

Kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä piti tärkeänä, että yhteistyösihteerin tehtävä jatkuisi 
myös vuoden 1999 jälkeen, ja päätti laatia jatkoesityksen. Opetusministeriö myönsikin vuo-
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delle 2000 ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyön kehittämiseen rahoitusta 250 000 
markkaa. Yhteistyösihteeriprojekti jatkui vuosina 2001–2002 siten, että opetusministe-
riö rahoitti kuluista noin puolet ammattikorkeakoulujen vastatessa toisesta puolesta.112  

Kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokoonpano vaihtui sovitusti syyskuusta 1998. Uudessa 
ryhmässä jatkoi kolme aiemman ryhmän kirjastonjohtajajäsentä ja kolme uutta aloitti. 
Tämän jälkeen kolme kirjastonjohtajajäsentä vaihtui aina vuosittain. Rehtorijäseniä ryh-
mässä oli kaksi toisen toimiessa puheenjohtajana ja toisen varapuheenjohtajana. Vuonna 
1999 ryhmän puheenjohtajana toimi Simo Lahtinen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.113  

 
4.1.2 KiTipro ja seuraajat

Arenen ja AMK-kirjastojen välinen yhteistyö jatkui tiiviinä vielä 2000-luvun ensimmäisen 
vuosikymmenen. Ainoastaan yhteistyöelinten nimet ja muodot muuttuivat. Kirjasto- ja 
tietopalvelutyöryhmän nimi vaihtui vuoden 2000 alusta Ammattikorkeakoulujen kirjasto- 
ja tietopalveluprojektiksi (KiTipro) Arenen hallituksen päätettyä muuttaa kaikki työryh-
mänsä määräaikaisiksi projektiryhmiksi. KiTiprota toteuttivat yhteistyösihteeri ja projek-
tin ohjausryhmä. Vuosina 2000–2002 puheenjohtajina toimivat Arenen pääsihteeri Kaj 
Malm ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun rehtori Pertti Vuorela.114

KiTipro-ohjausryhmässä käsiteltyjä asioita olivat muun muassa ammattikorkeakoulujen 
ja yliopistojen yhteisen kirjastojärjestelmän hankinta sekä keskitetyn rahoituksen lisää-
minen FinELibin kautta ammattikorkeakouluille hankittaviin aineistoihin. Yhteisen kirjas-
tojärjestelmän hankintaan liittyen KiTipro käsitteli myös Voyager-projektipäällikön palk-
kaamista.115 

AMK-kirjastojen ja Arenen välisessä yhteistyössä tapahtui muutos Ammattikorkeakoulujen 
kirjastoyhteistyökonsortion perustamisen yhteydessä. Tavoitteena oli siirtää koko kirjas-
toasioiden valmisteluvastuu konsortion johtoryhmälle ja sen asettamille asiantuntijaryh-
mille. Siirtymävaiheessa Arene asetti yhteisen ohjausryhmän KiTipro- ja Voyager-pro-
jekteille, joille opetusministeriö oli myöntänyt määrärahat Arenen hallinnoitaviksi.116  
Ohjausryhmän rooli painottui kyseisten määrärahojen käytön ohjaukseen ja siitä tiedot-
tamiseen rehtoreille, opetusministeriölle ja AMKIT-konsortiolle. Kirjastojärjestelmäasioi-
den lisäksi yhdistetty Kirjasto- ja Voyager-projektien ohjausryhmä käsitteli muun muassa 
keväällä 2005 käynnistynyttä Nelli-portaalihanketta. Näin tehtäviä ja rooleja yhdisteltiin.117 

Vuoden 2006 lopusta lähtien AMK-kirjastojen, Arenen ja opetusministeriön välinen yhteis-
työ jatkui kirjastotoiminnan yhteistyöryhmän kautta. Ryhmän kirjastojäseninä olivat 
AMKIT-konsortion puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä konsortioon palkatut toimi-
henkilöt. Yhteistyöryhmän keskeisin tehtävä oli toimia viestinvälittäjänä opetusministe-
riön, Arenen ja AMKIT-konsortion välillä. Tämä yhteistyö koettiin erittäin tärkeäksi muun 
muassa Kansalliskirjaston toimialamuutoksen aikaan sekä AMKIT-konsortion strategioi-
den valmistelussa. Kirjastotoiminnan yhteistyöryhmä kokoontui vuoteen 2011 saakka, 
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jonka jälkeen sen toiminta lakkasi Arenen supistettua työryhmiensä määrää. Kirjasto-
asioista on sen jälkeen voitu viestittää rehtorineuvoston hallitukselle Arenen pääsih-
teerin tai toiminnanjohtajan kautta. Rehtorien kokouksiin on ollut mahdollista päästä  
esittelemään asioita.118 
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Yhteistyösihteeri 
Meri Kuula-Bruun. 

Meri Kuula-Bruun muistelee 

YHTEISTYÖSIHTEERI 
VERKOSTOJEN KUTOJANA 

Työni ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyösihteerinä alkoi maaliskuussa 1999. 
Yhteistyösihteerille oli varattu työhuone Arene ry:n toimistosta Helsingistä. Ensim-
mäisenä työpäivänä istuin hieman typertyneenä isossa huoneessa ison työpöydän 
äärellä edessäni yhteistyösihteerin tehtävälistaus ja mietin, mistä oikein alkaisin. 
Yhteistyösihteerin tehtäväkenttä oli hyvin laaja. Työhön kuuluivat muun muassa 
AMK-kirjastoverkoston yhteistyön koordinointi, yhteistyö alan kansallisten ja kan-
sainvälisten sidosryhmien kanssa, AMK-kirjastojen tilastoinnin ja arvioinnin kehittä-
minen, elektronisten aineistojen yhteishankintojen organisointi etc. etc.
 
Näin jälkeenpäin ajatellen olisin tarvinnut alkuvaiheessa työnohjausta, jossa työteh-
tävät olisi tarkemmin määritelty ja priorisoitu. Koska olin ensimmäinen tehtävään 
valittu eikä perehdytyksen antajaa ollut, jäi työkentän sisällön hahmottaminen itsel-
leni. Ehkä vaikeinta yhteistyösihteerin tehtävässä oli löytää oma rooli AMK-kirjas-
tokentän ja erilaisten sidosryhmien välimaastossa. Välillä tuntui, että hypin toisten 
varpaille ja välillä taas, etten kykene vastaamaan kentän odotuksiin. Myös yletön 
byrokratia hermostutti joskus, varsinkin opetusministeriön ja Helsingin yliopiston 
kirjaston (nyk. Kansalliskirjaston) papereiden viilaamisen yhteydessä. 
 
Haasteista huolimatta – tai ehkäpä niiden johdosta – pidin yhteistyösihteerin työtä 
äärettömän mielenkiintoisena. Onnistumista koin muun muassa sidosryhmäsuh-
teiden luomisessa. Tein ammattikorkeakoulukirjastoja tunnetuksi erilaisissa ver-
kostoissa joskus niin uutterasti, että tunsin olevani jonkinlainen lähetyssaarnaaja. 
AMK-kirjastot olivat mielestäni edelläkävijöitä monessa asiassa, esimerkiksi tiedon-
hankinnan opetuksessa ja keskinäisessä yhteistyössä. Valistustyö edellytti joskus 
puolustajan rooliinkin hyppäämistä kumotessani AMK-kirjastojen osaamiseen koh-
distuneita ennakkoluuloja, joita oli vielä vuosituhannen vaihteessa yliopistoissa. Tein 
paljon työtä myös Helsingin yliopiston kirjastossa AMK-kirjastojen kustannusosuuk-
sien selkiyttämisen ja läpinäkyvyyden edistämiseksi sekä FinELibin ammattikorkea-
kouluja palvelevien alakohtaisten aineistoryhmien perustamiseksi. Opetusministe-
riön Seppo Kiiskisen tuki oli tässä merkittävä. 
 
Kaiken kaikkiaan kunnioitin silloin ja kunnioitan edelleenkin sitä työmäärää, jota 
AMK-kirjastoissa tehtiin alkuvuosina palvelujen pystyttämiseksi. Myös AMK-kirjas-
tojen yhteinen tahto ja halu olivat vahvuuksia ja yhteistyöhän on aina pelannut loista-
vasti. Projektiluonteinen yhteistyösihteerin työni päättyi heinäkuussa 2002. Lyhyesti 
kiteytettynä: opin valtavasti uusia asioita kirjastoalalta, byrokratiasta ja ennen kaik-
kea yhteistyöstä.
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4.2 Strategiat kehittämisen suunnannäyttäjinä  

4.2.1 Ensimmäinen strategia

Visio: ”Vuoteen 2003 mennessä kirjasto on ammattikorkeakoulun oppimisprosessin 
keskeinen osa, ja se täydentää alueensa kirjastoverkostoa ja tietohuoltoa. Amk-kir-
jasto tarjoaa avoimen, joustavan ja tehokkaasti verkottuneen oppimisympäristön, 
joka tukee myös monimuoto- ja etäopiskelua. Kirjastolla on ammatillisuuteen painot-
tuva ajantasainen kokoelma, nykyaikaiset tilat ja asiantunteva henkilöstö, joka toimii 
oppimisen ohjaajana ja tiedonhallintataitojen kouluttajana.”119 

 
AMK-kirjastojen kehittämisen vahvuutena ovat olleet 1990-luvulta lähtien yhdessä 
laaditut strategiat, jotka ovat edesauttaneet yksittäisissä ammattikorkeakouluissa kir-
jasto- ja tietopalvelujen toteuttamista. Ammattikorkeakoulujen ensimmäisen kirjas-
tostrategian vuosille 1998–2003 laati Arenen kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä. Strate-
gia työstettiin yhdessä ryhmän kokouksissa ja seminaareissa, innokkaasti keskustellen 
ja mielipiteitä vaihtaen. Valmiiksi ensimmäinen strategia koottiin marraskuussa 1997 
pidetyssä Tallinna-seminaarissa, jossa oli mukana myös opetusministeriön edustaja, 
korkeakouluneuvos Seppo Kiiskinen ihmetellen kiivasta työskentelyä ja välillä ääne-
kästäkin keskustelua.120 

Ensimmäiseen strategiaan kirjasto- ja tietopalveluryhmä kirjasi rohkean vision tuke-
maan uusien ammattikorkeakoulukirjastojen kehittämistä. Strategisina painopistealu-
eina ja ennakoivina tavoitteina olivat: 1. Ajantasaisen ammattikorkeakouluopetuksen 
tarpeisiin sopivan kokoelman kehittäminen, 2. Tarvittavan infrastruktuurin luominen: 
tilat, laitteet ja henkilöstömäärä, 3. Henkilöstön osaamistaso: panostukset rekrytointiin 
ja täydennyskoulutukseen, 4. Kirjaston asema kehysorganisaatiossa, 5. Verkostoitumi-
nen oman kehysorganisaation opetukseen ja tietohallintoon, 6. Ulkoinen verkostoitu-
minen kirjasto- ja informaatioalan yhteistyötahojen ja työelämän kanssa ja 7. Kirjasto- 
ja tietopalvelujen laadun arviointi.121 

Strategiassa vuosille 1998–2003 pidettiin tärkeänä, että AMK-kirjastot voivat olla toteu-
tukseltaan erilaisia, oman ammattikorkeakoulunsa näköisiä. Tärkeäksi katsottiin myös, 
että kirjastojen kehittämisessä alan ammattilaiset pitävät keskenään tiiviisti yhteyttä sekä 
vertailevat kokemuksiaan ja uusia ratkaisujaan. Lisäraha ja uudet virat eivät yksin ratkaise, 
vaan täytyy olla selvä näkemys siitä, millaisiin tarpeisiin kirjastoilla halutaan vastata.122 

            
 
4.2.2 Strategiat vakiintuivat toiminnan tiekartoiksi

Vuoden 2003 jälkeisiä ammattikorkeakoulujen kirjastostrategioita työstettiin   kirjaston- 
johtajien yhteistyönä. Merkittävää oli, että kaikki AMK-kirjastojen johtajat pohtivat 
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yhdessä strategisia linjauksia ja koostivat niistä yhteisen näkemyksen. Strategioista 
muodostui toiminnan tiekarttoja.
 
Toisessa AMK-kirjastojen strategiassa AMK-kirjasto – oppimisen resurssi, Ammattikor-
keakoulukirjastojen strategia 2004–2007 kirjasto nähtiin jo osana oppimisprosessia, 
oppimisen ja tutkimuksen dynaamisena integraatiopisteenä. Kriittisinä menestyste-
kijöinä pidettiin informaatiolukutaidon edistämistä sekä uudenlaisten oppimismene-
telmien kehittämistä ja tukemista. Strategiassa korostui myös tavoitteellisuus. Kirjas-
ton tuli olla ”oman organisaationsa tehokas ja laadukas palveluyksikkö, kirjastoverkon 
yhteistyökumppani ja kehittäjä sekä koulutusalojensa merkittävä alueellinen, kansalli-
nen ja kansainvälinen vaikuttaja.” Strategiassa esitettiin toimenpide-ehdotuksina muun 
muassa kirjastojen organisatorisen aseman määrittelyä sekä AMK-kirjastojen henkilös-
tön tehtävänimikkeiden yhdenmukaistamista ja palkkauksen parantamista.123 

Kolmannen strategian Etsi, opi ja oivalla yhdessä. Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteis-
työn strategia 2007–2010 työstäminen käynnistettiin hyvissä ajoin ennen toisen strate-
giakauden päättymistä. Kolilla vuonna 2006 pidetyssä kesäseminaarissa kirjastonjohta-
jat kokosivat näkemyksensä ammattikorkeakoulukirjastojen strategisista linjauksista. 
Niitä olivat joustava palvelujen tuottaminen, strateginen kumppanuus, kirjasto- ja tie-
topalvelutyön asiantuntijuus, käyttäjälähtöiset tieto- ja viestintätekniset ratkaisut sekä 
laatu ja vaikuttavuus. Asiakaspalvelu nähtiin keskeiseksi osaksi palveluja. Kolmas strate-
gia toimi jatkumona edellisen strategian päälinjauksille. Erona edelliseen oli, että siinä 
linjattiin kirjastojen tulevaisuutta paitsi yksittäisen kirjaston myös AMKIT-konsortion 
näkökulmasta.124

Neljäs strategia Työniloa ja tehoa verkostoista – AMKIT-konsortion strategia 2012–2016 
nosti nimen mukaisesti näkyväksi verkostot ja niiden tehokkuuden. Strategisena pää-
määränä pidettiin, että AMK-kirjastoverkosto on haluttu työskentely-ympäristö ja 
yhteistyötä tehdään monella taholla. Strategisena tavoitteena oli, että AMK-kirjastoilla 
on edellytykset hankkia verkkoaineistoja kilpailukykyisillä kustannuksilla kehysorgani-
saatioidensa käyttöön ja tehdä kansallista yhteistyötä tietojärjestelmien hankinnassa 
sekä ylläpidossa. Lisäksi tavoitteena oli kansainvälisen yhteistyön lisääminen.125  
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4.3 Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio – AMKIT  
 
4.3.1 Konsortion perustaminen, tehtävät ja päätöksenteko

Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio perustettiin Voyager-kirjastojär-
jestelmän hankinnan toteuttamiseksi. Ammattikorkeakoulujen puolella tarvittiin han-
kintaa varten vastaavanlainen hallinnollinen yhteenliittymä kuin yliopistokirjastojen 
muodostama Linnea2-konsortio. Ammattikorkeakoulujen rehtorit hyväksyivät yksi-
mielisesti ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortiota koskevan sopimuksen, 
jonka he allekirjoittivat 3.12.2001. Sopimuksessa määriteltiin konsortion päätöksente-
komenettely, yhteistyön kustannusten jakaminen sekä ehdot uusien jäsenten ottami-
seksi. Vaikka sopimus rakentui Voyager-yhteistyön ympärille, se mahdollisti konsor-
tion puitteissa toteuttaa myös muuta ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyötä.126  

Konsortiosopimusta on alun jälkeen muutettu vuosina 2007 ja 2012–2013.  Sopimus-
muutos koski Voyager-kirjastojärjestelmän osalta konsortioon kuulumattomien jäsen-
ten oikeutta ottaa kantaa Voyager-asioihin. Korkeakoulujen rakennemuutoksen seu-
rauksena  Suomeen muotoutui 2010-luvulla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
yhteiskirjastoja, joiden kirjastojärjestelmää hallinnoi yliopistojen Linnea2-konsor-
tio. Yhteiskirjastojen ammattikorkeakouluosapuolet kuuluivat kuitenkin edelleen  
AMKIT-konsortioon. Esimerkiksi vuonna 2011 AMKIT-konsortioon kuului 25 jäsentä, 
joista 21 osallistui kirjastojärjestelmäyhteistyöhön. AMKIT-konsortiolle laadittiin 
vuonna 2004 myös omat toimintaperiaatteet, joita on muutettu viimeksi kevään 2013  
vuosikokouksessa.127 

AMKIT-konsortion tärkeänä tehtävänä on toimia ammattikorkeakoulukirjastojen 
edustajana erilaisessa sidosryhmäyhteistyössä. Sidosryhmäyhteistyössä kumppanina 
on ollut erityisesti Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut. Konsortio on nimennyt 
AMK-edustajat erilaisiin kansallisiin johtokuntiin, ohjausryhmiin, työryhmiin ja neu-
votteluihin. Konsortion toiminta-aikana merkittävimpiä projekteja ovat olleet omien 
Voyager- ja Theseus-projektien lisäksi Nelli-portaali, Kansallinen digitaalinen kirjasto ja 
Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke. Konsortion johtoryhmä on 
antanut pyydettyjä lausuntoja erilaisissa kirjastoalan ajankohtaisissa asioissa.128 

Konsortiota koskevat päätökset tehdään yleiskokouksissa. Päätösvaltaa käyttävät kun-
kin ammattikorkeakoulun nimeämät jäsenet tai heidän varahenkilönsä. Vuotuisia käsi-
teltäviä asioita ovat konsortion toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä toimintakerto-
musten vahvistaminen. Vuosittain käsitellään myös Kansalliskirjaston budjetissa olevan 
AMKIT-konsortiolle osoitetun FinELib-aineistorahoituksen kohdentamisesta. 

Konsortion valmistelevana elimenä ja käytännön työrukkasena toimii johtoryhmä. 
Konsortion johtoryhmän ensimmäisenä puheenjohtajana toimi rehtori Pertti Vuorela 
(Kyamk). Hänen mukaansa konsortion kokoukset olivat hyvin valmisteltuja ja keskus-
telu sopuisaa. Yhteiset tavoitteet olivat kaikkien tiedossa ja niihin pyrittiin.129  Vuore-
lan jälkeen puheenjohtajina ovat toimineet kirjastoalan edustajat ja oman kirjastonsa 
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johtajat Sirkku Blinnikka (Lamk), Ulla Ohvo (Ekamk), Tarja Koskimies (Seamk), Sinikka 
Luokkanen (Hamk), Hanna Lahtinen (Laurea) ja Kauko Maskulainen (Humak). Johto-
ryhmään kuului vuosina 2001–2013 puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä, 
joilla oli henkilökohtainen varajäsen. Ammattikorkeakoulujen rakenteessa ja lukumää-
rissä tapahtuneiden muutosten vuoksi johtoryhmän jäsenten lukumäärää supistettiin 
1.1.2014 alkaen siten, että jäseniä on enää kuusi.130 

Hallinnollisten asioiden hoito on konsortiossa keskitetty yhteen ns. pääkonttorina toi-
mivaan ammattikorkeakouluun, jossa työskentelevät pääsääntöisesti myös konsor-
tion toimihenkilöt. Konsortion pääkonttorin kotipaikkana ovat olleet Arene vuosina 
2001–2005, Evtek 2006–7/2008, Metropolia 8/2008–2013 ja Humak vuosina 2014–2016. 
Konsortiolla oli aluksi kaksi päätoimista toimihenkilöä, joiden palkkauksiin saatiin tukea 
opetusministeriöltä. Ministeriön tuen päätyttyä ammattikorkeakoulut rahoittivat itse 
yhden henkilötyövuoden.131  AMKIT-konsortio on lisäksi maksanut puheenjohtajalle ja 
kentällä toimiville asiantuntijoille palkkion.       

Kirjastoyhteistyökonsortion jatkosta keskusteltiin ammattikorkeakoulukirjastojen joh-
tajien kokouksessa lokakuussa 2016. Kokouksessa tehtiin ehdotus konsortion hallin-
noinnin jatkamisesta nykyisten sääntöjen mukaisesti kaudella 2017–2018.  Konsortion 
yleiskokouksessa 23.11.2016 päätettiin, että mainitulla kaudella AMKIT-konsortion joh-
toryhmän puheenjohtaja ja sihteeri tulevat Laureasta ja Metropolia hoitaa talouspalve-
lut. AMKIT-konsortion johtoryhmän puheenjohtajaksi 2017–2018 valittiin tieto- ja julkai-
supalvelujen johtaja Hanna Lahtinen Laureasta.132 

AMKIT-konsortion päätöksenteko. 

Tiedonkulku

Organisaatiosuhde
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AMKIT-konsortion uusia, jatkavia ja väistyviä johtoryhmän jäseniä 2008, vasemmalta Kauko Maskulainen, 
Antti Seppänen, Hanna-Riina Aho, Iris Tahvanainen, Jussi Kärki, Ulla Ohvo, Päivi Ylätalo, Ulrika Wikström, 
Marjatta Puustinen, Sinikka Luokkanen, Tarja Koskimies, Marita Ahola, Eeva Klinga-Hyöty ja Sirkku Blinnikka.   

AMKIT-konsortion yleiskokouksen 23.11.2016 osallistujia, vasemmalta Anne Lehto, Pekka Uotila, Teemu 
Makkonen, Taina Peltonen, Hanna Lahtinen, Jussi Kärki, Hellevi Hakala, Susanna Kinnari, Miia Willman, Tuula 
Snicker, Iiris Kuusinen, Airi Hihnala, Eeva Klinga-Hyöty, Sirkku Blinnikka, Sinikka Luokkanen, Tarja Koskimies, 
Johanna Glader, Minna Koistinen, Maria von Hertzen, Maija Koponen, Kauko Maskulainen, Virpi Kultanen, Kari 
Tiainen ja Sanna Savolainen.  
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4.3.2 Yhteinen kirjastojärjestelmä – Voyager  
 
Esiselvittelyä 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä kirjastojärjestelmästä alettiin keskus-
tella 1990-luvun loppupuolella. Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Esko 
Häkli totesi marraskuussa 1997 pidetyssä Arenen kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän ja 
Yliopistokirjastojen neuvoston yhteistyökokouksessa, että vuosituhannen vaihteessa 
tapahtuvan yliopistokirjastojen järjestelmävaihdoksen yhteydessä voi miettiä ammat-
tikorkeakoulukirjastojen liittymistä siihen.133       

Ammattikorkeakoulujen liittymistä yliopistojen kirjastojärjestelmän uusimishankkee-
seen eli Linnea2:een selviteltiin aktiivisesti 1990-luvun lopulla. Tähän liittyen muun 
muassa Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastonjohtaja Iiris Karppinen teki Arenen toi-
meksiannosta vuonna 1998 selvityksen ammattikorkeakoulujen kirjastojärjestelmien 
tilanteesta ja mahdollisesta uudistamisesta. Kevään 1999 aikana tehtiin kysely AMK-kir-
jastoille kiinnostuksesta järjestelmään liittymiseksi sekä selvitettiin erillisrahoitusmah-
dollisuuksia opetusministeriön kanssa. Raportti toimitettiin opetusministeriöön, joka 
suhtautui myönteisesti asiaan.134 

Opetusministeriö ohjasi ja ohjeisti 1990-luvun lopulla merkittävästi yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen yhteisen kirjastojärjestelmän hankkimista. Ammattikorkea-
kouluille 19.5.1998 lähettämässään kirjeessä ministeriö piti tärkeänä, että ammattikor-
keakoulut ovat yhteishankkeessa mukana jo tarjousvaiheesta lähtien optiomenettelyllä, 
joka mahdollistaa liittymisen myöhemmin konsortion jäseneksi ja pääsyn yhteisjärjes-
telmän piiriin. Tämä varmistaisi mahdollisuudet luoda lähivuosina ajanmukainen ja koko 
korkeakoululaitoksen kattava kirjasto- ja tietopalvelujärjestelmä. Myös ammattikor-
keakoulujen rehtorit pitivät kirjastojärjestelmähanketta tärkeänä. Rehtorit korostivat, 
että kirjastojärjestelmähankkeen hallinnossa ammattikorkeakoulukirjastoilla on oltava 
tasavertainen päätöksentekoasema yliopistokirjastojen rinnalla.135 

Ammattikorkeakoulujen neuvottelut uuteen kirjastojärjestelmään liittymisestä alkoi-
vat vuonna 2000. Opetusministeriössä syyskuussa 2000 pidetyssä yliopistokirjastojen 
ja ammattikorkeakoulujen tietopalveluyhteistyötä koskevassa neuvottelussa päädyt-
tiin siihen, että mahdollisen mukaantulon osalta ammattikorkeakoulut selvittävät eri 
vaihtoehdot (esim. liitännäisjäsenyys, alakonsortiot, asteittainen mukaantulo, palvelu-
jen ostaminen) ja niiden aiheuttamat kustannukset. Kokouksessa todettiin myös, että 
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kirjastopalveluita tulee kehittää Koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelman hengessä. Kummallakin kirjastosektorilla voi olla 
kuitenkin omat erityistavoitteensa ja hankkeensa.136 

Kirjastojärjestelmäprojektia varten perustettiin KiTipron koordinoima valmisteleva kol-
mijäseninen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi pilottikirjastoja edustava Marja 
Anttonen Turun ammattikorkeakoulusta. Työryhmä laati alustavan projektisuunnitel-
man keväällä 2000 ja jatkoi selvitystään kahden pilottikirjaston edustajalla laajennet-
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tuna AVO1-työryhmänä. Ryhmän laatima suunnitelma esiteltiin 11.10.2000 pidetyssä 
neuvottelussa, johon osallistuivat opetusministeriön ja Arenen edustajat. Neuvotte-
lussa todettiin, että AMK-kirjastojen oli aloitettava Voyager-projektin järjestelmälli-
nen toteuttaminen heti vuoden 2001 alusta, jotta uuteen järjestelmään siirtymisessä 
voidaan maksimoida synergiahyödyt yliopistokirjastojen Voyager-hankkeen kanssa.137 
 
 
Ammattikorkeakouluille oma projekti 

Ammattikorkeakoulujen liittyminen yliopistojen Linnea2-hankintakonsortioon ei toteu-
tunut. Monien selvitysten jälkeen lopputuloksena oli, että ammattikorkeakoulut muo-
dostivat oman konsortion. Kompastuskivenä oli Linnea2:een liittymiselle asetettu ehto: 
ammattikorkeakoulut pääsevät mukaan ainoastaan liitännäisjäsenenä ilman päätösval-
taa. Tähän asiaan AMK-kirjastojen johtajat ottivat kantaa opetusministeriölle osoitta-
massaan kirjelmässä. Siinä esitettiin toivomus, että opetusministeriö koko hankkeen 
päärahoittajana turvaisi AMK-kirjastoille tasavertaisen päätösvallan yliopistokirjastojen 
rinnalla. Samaa asiaa olivat aiemmin painottaneet ammattikorkeakoulujen rehtorit.138 

Ammattikorkeakoulujen yhteinen kirjastojärjestelmäprojekti maksoi yhteensä noin 
5,9 M €. Hankinta toteutettiin pääasiassa opetusministeriön myöntämällä keskitetyllä 
rahoituksella, jonka osuus oli 70% kokonaiskustannuksista. Ammattikorkeakoulut vas-
tasivat itse tarvittavasta kirjastojen infrastruktuurin ja henkilöstön resursoinneista. 
Opetusministeriön rahoituksen edellytyksenä oli, että kaikki 29 ammattikorkeakoulua 
olivat mukana. Perustamisvaiheen aikana 2001–2003 ammattikorkeakoulujen tuli vas-
tata järjestelmän ylläpitokustannuksista sekä palkata projektin vetäjäksi projektipääl-
likkö. Arenen hallitus asetti Voyager-projektille oman ohjausryhmän, jonka puheen-
johtajana toimi rehtori Pertti Vuorela (Kyamk) ja jäseninä viisi AMK-kirjastonjohtajaa. 
Voyager-hankkeen projektipäälliköksi valittiin informaatikko Katri Vänttinen Helsingin 
ammattikorkeakoulusta (Stadia).139 

Voyager-projekti eteni kokonaisuutena erinomaisesti. Uusi järjestelmä otettiin käyt-
töön suunnitellusti niin kutsutussa viidessä aallossa. Ensimmäiseen aaltoon kuulu-
neet Hämeen, Jyväskylän, Kymenlaakson, Satakunnan ja Tampereen ammattikor-
keakoulut siirtyivät Voyageriin elokuun alussa 2002. Vuoden 2003 loppuun mennessä 
kaikki projektiin osallistuneet ammattikorkeakoulut käyttivät Voyageria päivittäisessä 
toiminnassaan. Käyttöönottovaiheen jälkeen AMK-kirjastoja ovat työllistäneet lähinnä 
versiopäivitykset. Voyager-järjestelmän ylläpidosta on huolehdittu CSC – Tieteen tieto-
tekniikkakeskus Oy:n, Kansalliskirjaston ja Arene ry:n välisen sopimuksen pohjalta.140 

Voyager-hankkeen aikana ammattikorkeakoulukirjastot päättivät, että yhteisluettelo-
ratkaisuksi haetaan ensisijaisesti liittymistä yliopistokirjastojen yhteistietokanta Lin-
daan. Neuvottelut asiasta käynnistettiin vuonna 2006. Pitkäaikainen neuvotteluprosessi 
Lindan tiedontuottajiksi konkretisoitui vuonna 2011, kun opetus- ja kulttuuriministeriö 
osoitti Kansalliskirjastolle määrärahan AMK-kirjastojen yhteisluettelolisenssin hankin-
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taa varten. Liittyminen Lindaan alkoi keväällä 2012. AMK-kirjastoille koituneet henkilö-
kunnan koulutus- ym. kustannukset katettiin omalla rahoituksella. Lindan nimi muuttui 
liittymisvuoden alussa Melindaksi, suomalaisten kirjastojen yhteiseksi metatietovaran-
noksi.141 

Vaikka Voyager-kirjastojärjestelmä hankittiin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin 
kahden erillisen konsortion kautta, on lopputulos ollut kansallisesti merkittävä tieto-
huoltoa yhtenäistävä asia. Sama kirjastojärjestelmä helpottaa loppukäyttäjien tiedon-
hankintaa. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen johtajan Kristiina Hormia-Pou-
tasen mukaan Voyager-hankkeessa on ollut merkittävää uudenlainen tapa toimia, 
yhteistyö. Suomi on ollut Voyagerin käytön mallimaa Euroopassa.142 
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Projektipäällikkö 
Katri Vänttinen.

Katri Vänttinen muistelee

VOYAGER RAKENSI VAHVAN VERKOSTON 

Ammattikorkeakoulukirjastojen Voyager-projekti jätti pysyvän jäljen Suomen kir-
jastoverkkoon ja kirjastoihmisiin. Voyager oli alun perin kirjastojärjestelmäyhteis-
työ-hanke, mutta se toi mukanaan paljon muutakin. Vuodet 2001–2003 ovat jääneet 
monelle mieleen hienona ja ikimuistoisena matkana kohti amk-kirjastojen yhteis-
työn kulttuuria ja kirjastolaisten omaa ammatillista kasvua.

Noina vuosina amk-kirjastoista kautta Suomen nousi kokonainen sukupolvi uusia 
kykyjä koko kirjastoverkon käyttöön. Yhdessä opettelimme, sovelsimme, tarkis-
timme ja kehitimme järjestelmiä ja käytäntöjä sekä ennen kaikkea autoimme toi-
siamme. Projektin edetessä kehitimme viestintää ja vahvistimme verkostoamme. 
Ystävystyimme.

Viimeistään Voyager-hankkeen myötä amk-kirjastot tulivat myös näkyväksi osaksi 
Suomen kirjastoverkkoa. Yhteistyössä ja organisoitumisessa meillä oli vahva tuki 
opetusministeriöltä ja myös Kansalliskirjastolta, joiden molempien kanssa löy-
tyi hyvä ja luonteva keskusteluyhteys. Kiitoksen haluan osoittaa erityisesti Hannu 
Sirenille ja Seppo Kiiskiselle opetusministeriöön sekä Annu Jauhiaiselle Kansal-
liskirjastoon. Annu teki uraauurtavaa työtä myös kansainvälisen käyttäjäryhmän 
hallituksessa, jota allekirjoittaneella oli mahdollisuus jatkaa neljän vuoden ajan 
yhdessä hawaijilaisen, michiganilaisen, teksasilaisen, lontoolaisen ja melbournelai-
sen jäsenen kanssa. Suomen keskiyön neuvottelupuhelut olivat toiminnassamme 
ihan tavallisia. Vain siten löytyi kohtuullinen etäkokousaika kaikille jäsenille. Halli-
tus tapasi neljä kertaa vuodessa, joka toinen kerta Chicagossa ja joka toinen kerta 
jossain muualla yleensä kansainvälisten kirjastokonferenssien yhteydessä. Kokouk-
sissa oli aina läsnä myös järjestelmätoimittaja Endeavorin edustus, ja yhdessä kes-
kustelimme järjestelmän kehitystarpeista.

Voyager-hanke jää historiaan harvinaisena IT-hankkeena. Se toteutui aikatau-
lussaan ja budjetissaan. Hankkeessa oli paljon sidosryhmiä: sopimusosapuolina 
29 ammattikorkeakoulua ja amerikkalainen järjestelmätoimittaja, ja kotimaassa 
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kumppaneina amk-kirjastojen järjestelmätoimittajat, uusi tietotekniikkakumppani 
CSC sekä yliopistojen Linnea-konsortion kirjastot. Paljon keskustelua, paljon säätä-
mistä, ja koko ajan kasvava luottamus osapuolten kesken.

Tiukkaan sopimuskulttuuriin tottuneen amerikkalaisen järjestelmätoimittajan oli 
aluksi vaikea uskoa, että suomalaisia ei tarvitse sanktioiden uhalla ”kannustaa” 
pysymään aikatauluissa tai tekemään omalle tontilleen kuuluvat asiat. Suomessa 
vierailleet projektipäälliköt ja kouluttajat kuitenkin huomasivat pian, että amk-kir-
jastoissa tehtiin kaikki vaaditut toimenpiteet tarkasti aikataulussa. Me puoles-
tamme jouduimme useissa eri kohdissa projektia tiukasti kertaamaan järjestelmä-
toimittajan suuntaan, että å, ä, ja ö ovat ihan oikeita aakkosten loppupään kirjaimia 
eivätkä vain aksentoituja a- ja o-merkkejä. Parhaita hetkiä amerikkalaisten kanssa 
olivat vierailut toisen kulttuurissa. Kukapa paikalla ollut voisi unohtaa Kemin pauk-
kupakkasissa business-lookissaan urheasti palelleet kouluttaja-ladyt tai Chicagon 
hotellivoucher-eksotiikan. Kaikesta selvisimme. Yhdessä.

Voyager-käyttöönottoprojekti oli organisoitu viiteen aaltoon, mikä osoittautui alka-
neen vuosituhannen siihen mennessä parhaaksi keksinnöksi. Tieto, osaaminen ja 
kokemukset karttuivat yhteiseen verkostoon, jossa sai kysyä mitä tahansa. Kir-
jastojen projektipäälliköt, IT-ekspertit ja luettelointiasiantuntijat järjestivät mm. 
vetoapupäiviä, joissa ensimmäisen käyttöönottoaallon edelläkävijäkirjastot jakoi-
vat dokumentaatiota sekä onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksiaan ja aut-
toivat muita kirjastoja työlään projektin eri vaiheissa. Projektipäällikön vinkkelistä 
ei olisi voinut toivoa parempaa yhteisöllisyyttä ja uuden AMKIT-konsortion johto-
ryhmän tukea. Kiitos kuuluu sadoille amk-kirjastolaisille.

 Amk-kirjastolaisten sinnikkyys, oppimishalu ja yhteishenki vahvistuivat Voyager- 
hankkeen aikana. Siinä ilmapiirissä pystyimme lähes ihmeisiin. Nyt on taas uusien 
ihmeiden aika.          
 

Uusi kirjastojärjestelmä – UKJ 

Voyager-kirjastojärjestelmä on ollut jämerä perusta painetun aineiston hankinta- ja lai-
nausprosesseille. Melko pian Voyagerin käyttöönoton jälkeen alkoi kuitenkin keskus-
telu uudesta kirjastojärjestelmästä, joka mahdollistaisi notkean e-aineistojen käsittelyn 
sekä niiden käyttö- ja kustannusseurannan. Uuden kirjastojärjestelmän (UKJ) hankin-
taa ryhdyttiin aluksi suunnittelemaan käyttäjävetoisesti ammattikorkeakoulu- ja yli-
opistokirjastojen yhteistyönä. AMKIT-konsortion johtoryhmä ja Linnea2-konsortion 
ohjausryhmä nimesivät elokuussa 2008 pidetyssä yhteiskokouksessa kaksi työryhmää 
valmistelemaan kirjastosektoreiden yhteistä kirjastojärjestelmäkonsortiota. Ryhmien 
tehtävänä oli laatia ehdotus sen sopimuksista ja säännöistä sekä kustannustenjakomal-
lista. Vuosina 2008–2009 valmisteilla ollut kirjastojärjestelmäkonsortio ei kuitenkaan 
toteutunut.143 
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Uuden kirjastojärjestelmän hankinnan suunnittelua jatkoi vuonna 2011 nimitetty val-
misteluryhmä, joka tuotti projektisuunnitelman hankkeen jatkotyöskentelyn pohjaksi. 
Valmistelutyöhön osallistui laajasti kaikkien kirjastosektoreiden asiantuntijoita. Kirjas-
tosektoreiden valtuuttamana Kansalliskirjasto anoi joulukuussa 2012 rahoitusta vaati-
musmäärittelyvaiheelle opetus- ja kulttuuriministeriöltä, joka antoi asiassa myönteisen 
rahoituspäätöksen.144  Kansalliskirjasto koordinoi hanketta yhden vuoden  projektira-
hoituksella. Hanke päättyi vuoden 2015 lopussa. Sen päättymiseen vaikutti lähinnä 
kaksi syytä: UKJ:tä kehitettiin avoimen lähdekoodin pohjalta, jonka tekninen pohja 
mureni, ja yhteisen tahtotilan puute vaatimusmäärittelyjen osalta.145 

Kirjastojärjestelmän hankinnan valmistelu jatkui aikaisempaa konkreettisemmin 
vuonna 2016. Tavoitteeksi asetettiin sellaisen järjestelmän hankinta, jolla kirjastojen 
kokoelmanhallinta ja työnkulku voidaan hoitaa mahdollisimman yksinkertaisesti. Pai-
nopiste tulee olemaan sähköisessä aineistossa.146 Kansalliskirjasto valmisteli hankin-
taan liittyvän yhteistyösopimuksen, jonka kaikki nykyiset Voyager-käyttäjät ja osa muita 
kirjastoja allekirjoittivat syksyllä 2016. Ammattikorkeakoulujen rehtorit kannattivat  
yhteistyötä. Kirjastojärjestelmän kilpailutuksen hoitaa Aalto-yliopisto vuoden 2017 
aikana, ja Kansalliskirjasto osoittaa hankkeeseen puolipäivätoimisen projektipäällikön. 
Hanketta varten perustettiin ohjaus- ja projektiryhmät, jotka toimivat periaatteella  
”tehdään yhdessä”.147  AMK-kirjastojen edustajiksi ohjausryhmään  nimettiin Hanna Lah-
tinen (Laurea) ja Sinikka Luokkanen (Hamk) sekä projektiryhmään Jussi Kärki (Samk) ja 
Pertti Föhr (Lamk). Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoteen 2019 mennessä.148  
 
 
4.3.3 Monimuotoiset työryhmät

Ammattikorkeakoulujen kirjastohenkilöstö on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä 
toimintaa AMKIT-konsortion työryhmissä. Erilaisia työryhmiä on perustettu kentältä 
tulleiden ehdotusten mukaisesti sekä kirjastojen toimintaympäristössä vireillä ollei-
den ajankohtaisten asioiden hoitamiseksi. AMKIT-konsortiossa on toiminut muun 
muassa seuraavia työryhmiä: ammus-, e-aineisto-, IL-ECTS-, laatu-, luettelointi-, 
koulutus-, pedagogiikka-, tekniikka-, tilastointi- ja viestintäryhmät. Osa työryhmistä 
on lopettanut toimintansa ja osa jatkaa edelleen. Konsortion omien sisäisten työryh-
mien lisäksi ammattikorkeakoulukirjastoista on ollut edustus kansallisissa työryhmissä.  
 
 
Laaturyhmä – edelläkävijä

AMKIT-konsortion laaturyhmä osoitti vahvaa osaamista ammattikorkeakoulukirjasto-
jen vuosien 2004 ja 2006 asiakastyytyväisyyskyselyjen organisoinneissa. Ryhmä val-
misteli kyselyt ja koordinoi niiden toteutuksen, järjesti kyselyohjelman kilpailutuksen ja 
koulutuksen valitun Optimix-palautejärjestelmän käytöstä. Vuoden 2004 asiakastyyty-
väisyyskyselyn tulokset dokumentoitiin julkaisussa Risut ja ruusut. Ammattikorkeakoulu-
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kirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn loppuraportti. Laaturyhmä osallistui vuonna 2007 
ilmestyneen Laatu ratkaisee – laatutyön opas korkeakoulukirjastoille –julkaisun toimitus-
työhön. Sen rahoituksesta vastasivat AMKIT-konsortio, Suomen Tieteellinen Kirjasto-
seura ja Yliopistokirjastojen neuvosto. Oppaan tarkoituksena oli edistää ja tukea Suo-
men korkeakoulukirjastojen laatutyötä.149 
 
Laaturyhmä oli mukana suunnittelemassa vuoden 2008 asiakastyytyväisyyskyselyä, 
jonka Kansalliskirjasto järjesti kaikille neljälle kirjastosektorille. Kansalliskirjasto orga-
nisoi vastaavat kyselyt myös vuosina 2010 ja 2013. Kolmen kyselyn jälkeen traditio kat-
kesi, kun lokakuussa 2016 Kansalliskirjasto ilmoitti irtisanovansa käyttäjäkyselyjä kos-
kevat toistaiseksi voimassaolevat sopimukset 5.1.2017 lähtien perusrahoituksessaan ja 
henkilöresursseissaan tapahtuneiden leikkausten vuoksi.150

Ennen AMKIT-konsortion muodostamista perustettiin myös omia työryhmiä ajankoh-
taisiksi koettujen asioiden tiimoilla. Eräs varhaisimpia työryhmiä oli Porvoossa Hai-
kon kartanossa marraskuussa 1999 järjestetyssä AMK-kirjastonjohtajien seminaarissa 
perustettu laaturyhmän edeltäjä, jonka tehtäväksi annettiin suunnitella laadullisia mit-
tareita ammattikorkeakoulukirjastojen arviointiin. Ryhmän raportti AMK-kirjastojen 
laadullisesta arvioinnista. Mittareita ja mietintää julkaistiin vuonna 2001 opetusministe-
riön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarjassa. Julkaisussa pohdittiin kirjas-
topalvelujen laadullista mittaamista kokoelmista ja tietopalvelusta sekä kirjastotyön 
vaikuttavuutta oppimisprosessissa. Raportissa suositettiin ensimmäisen AMK-kirjas-
tojen valtakunnallisen laadunarvioinnin tekemistä, mistä syystä raportti toimitettiin 
tiedoksi Korkeakoulujen arviointineuvostolle. Joulukuussa 2003 pidetyssä palaverissa 
AMKIT-konsortion edustajat esittivät uudelleen Korkeakoulujen arviointineuvostolle 
AMK-kirjastojen kokonaisvaltaisen laadunarvioinnin tekemistä.151    
 
 
Järjestelmäryhmä – ylläpitäjä ja kehittäjä

Kirjastojärjestelmä ja sen toimivuus 24/7 on yksi AMK-kirjastojen toiminnan perus-
pilareista. Konsortion järjestelmäryhmä on tehnyt pitkäjänteistä ja tärkeää työtä 
Voyager-kirjastojärjestelmän kehittämisessä ja ylläpidossa. Ryhmän päätehtävänä on 
ollut seurata ja ohjeistaa Voyagerin toimintaympäristöä sekä testata riittävästi uusia jär-
jestelmäversioita ja palveluja. Ryhmä on paneutunut myös Metalib (metahakuohjelma) 
ja Ezproxy (etäkäytön mahdollistava välityspalvelin) -toiminnallisuuksiin. Työryhmän 
jäsenet ovat seuranneet kansallisia järjestelmähankkeita ja osallistuneet aktiivisesti eri-
laisten kehittämisryhmien toimintaan. Näin he ovat sekä välittäneet AMK-näkemystä 
ulkopuolisille tahoille, että vastavuoroisesti tuoneet tietoa AMK-kirjastoille. Keskei-
sinä kehittämiskohteina ryhmä pitää eri järjestelmien rajapintojen hyödyntämisen 
kehittämistä, e-aineistojen käytön edistämistä teknisin ratkaisuin sekä kansainväli-
sen yhteistyön laajentamista tulevaisuutta ennakoiden.152    
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Pedagogiikkaryhmä – informaatiolukutaidon edistäjä

Yhteistyö on ollut voimaa konsortion pedagogiikkaryhmässä, joka on toteuttanut eri-
laisia tapahtumia ja materiaaleja muun muassa viestintä- ja järjestelmäryhmien kanssa. 
Viestintäryhmän ja pedagogisen ryhmän yhteistyönä tehtiin vuonna 2008 Osaaja.
net-verkkolehden tiedonhallinnan teemanumero, informaatiolukutaidon Ota selvää 
-kampanjat AMK-kirjastoissa sekä Asiatekstit kuntoon -verkkokurssi. Järjestelmäryh-
män ja pedagogisen työryhmän yhteistyönä on toteutettu useita Finna-päiviä.153 
 
Keskeisintä työtä pedagogiikkaryhmä on kuitenkin tehnyt valmistelemalla informaa-
tiolukutaidon opetuksen työkaluja ja ohjeistuksia, jotka ovat olleet suureksi hyö-
dyksi AMK-kirjastoille. Esimerkiksi vuonna 2007 ryhmä teki informaatiolukutaidon 
opintojaksoa varten ydinainesanalyysin Halu, hinku ja himo: informaatiolukutaito 
ammattikorkeakoulussa. Iso yhteinen ponnistus on ollut Cardiffin yliopistossa käyte-
tyn informaatiolukutaidon opetuksen käsikirjan käännöstyö ja editointi suomalaisia 
ammattikorkeakouluja varten vuonna 2009. Yhteistyössä yliopistokirjastojen kanssa 
ryhmä valmisteli IL-suosituksen vuonna 2013. Oppaiden teon lisäksi pedagogiikka-
ryhmä on järjestänyt seminaareja, kuten esimerkiksi Oulussa helmikuussa 2012 pide-
tyn Työkaluja tiedonhaun opetukseen, johon osallistui myös yliopistokirjastojen edus-
tajia. Tärkeänä ryhmä pitää nykyistä avoimempaa ohjausmateriaalien levitystä.154  
 
 
Luettelointiryhmä – bibliografinen osaaja

Konsortion luettelointiryhmä (vuodesta 2014 alkaen metatietoryhmä) on tehnyt aktii-
vista työtä luetteloinnin ohjeiden soveltamisessa. Luettelointiryhmän vuosittain järjes-
tämä kuvailun kehittämispäivä on ollut tärkeä tiedotus-, vertaistuki- ja koulutustapaa-
minen, johon on aktiivisesti osallistuttu. Esimerkiksi vuoden 2011 kehittämispäivään 
Tehoa ja taitoa luettelointiin osallistui 108 henkilöä eri ammattikorkeakouluista joko 
paikan päällä tai etänä.  Voyageriin siirryttäessä luettelointityöryhmä toimi tärkeänä 
AMK-kirjastojen sisäisenä keskusteluryhmänä. Myöhemmin ryhmän tehtävänä on ollut 
välittää AMK-näkökulmaa kansalliseen luettelointiyhteistyöhön. Monimuotoisesta 
musiikkiaineiston luetteloinnista vastasi Ammus-ryhmä. Bibliografinen kuvailutyö on 
yhteisten tietokantojen ja kuvailutietojen poiminnan myötä vähentynyt. Kuvailukäy-
tänteisiin on tulossa 2020-luvun lähestyessä perusteellisia muutoksia.155    
 
 
Viestintäryhmä – ”brändääjä”

Viestintäryhmä on nimensä mukaisesti edistänyt AMK-kir-
jastojen verkoston ja AMKIT-konsortion näkyvyyttä monin 
tavoin kehittämällä verkkosivustoa ja Facebook-viestin-
tää. Ryhmä on uudistanut visuaalista ilmettä. Viestin-
täryhmän ideoinnin tuloksena syntyi ammattikorkea- 
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koulussa ansioituneelle kirjastohenkilölle myönnettävä KVAK (Kahden Vuoden 
AmmattikorkeaKirjastolainen) -palkinto, joka jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 
2008. Viestintäryhmä on tuottanut myös englanninkielistä materiaalia kansainvälistä 
yhteistyötä varten. Yhtenä tulevaisuuden painopistealueena viestintäryhmällä on e-ai-
neistojen käytön ja markkinoinnin brändäys yhteistyössä konsortion e-aineistoryhmän 
kanssa.156           
 
 
4.3.4 Konsortio juhlii

Yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri oli jo arkea 
1990-luvulla AMK-kirjastoille ja vahvistui entisestään, kun 
AMKIT-konsortio perustettiin. Vuosi 2011 oli AMKIT-konsor-
tion kymmenes toimintakausi. Juhlavuotta vietettiin nor-
maalin aktiivisen arjen merkeissä. Vuoden huipennuksena 
virkeää toimintaa ja saavutuksia juhlittiin marraskuussa Lah-
dessa.  Oppimiskeskus Fellmanniaan kokoontui reilu sata 
juhlavierasta. Mukana oli AMK-kirjastolaisten lisäksi yhteis-
työtahojen ja muiden kirjastojen henkilöstöä. Juhlasemi-
naarin aiheena oli Voimavarana vahvat verkostot. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön tervehdyksen esitti seminaarissa ylitar-
kastaja Anne Luoto-Halvari. Muita tervehdyspuheenvuo-
roja esittivät muun muassa Arenen ja ammattikorkeakoulu-

jen opiskelijakuntien liiton hallituksen edustajat. Seminaarivieraat saivat mukaansa 
ammattikorkeakoulukirjastojen yhteisen verkkolehden Kreodin ensimmäisen paine-
tun juhlaversion. Seminaarin valmisteli johtoryhmän nimeämä työryhmä. Sponsorituki 
varmisti seminaarin toteutumisen.157 

 
4.3.5 Kirjasto Virtuaaliammattikorkeakoulussa

AMKIT-konsortio ja Virtuaaliammattikorkeakoulu alkoivat suunnitella vuonna 2003 
yhteistä verkkokirjastohanketta, jonka viralliseksi nimeksi muotoutui Verkkokirjasto-
palvelut osana Virtuaaliammattikorkeakoulua. Vuosina 2004–2006 toimineeseen hank-
keeseen palkattiin projektipäällikkö, jonka tehtävänä oli koordinoida ammattikorkea-
kouluihin nimettyjen virtuaali-informaatikkojen verkostoa sekä lisätä informaatikoiden 
ja opettajien keskinäistä yhteistyötä. Hankkeen projektipäällikkönä toimi aluksi Kaisa 
Rissanen (VirtuAMK) ja sen jälkeen Päivi Hollanti (VirtuAMK).158 

Verkkokirjastohankkeeseen liittyvä tiedonhankinnan tuotantorengas valmisteli 
AMK-kirjastojen käyttöön tiedonhankinnan verkko-oppimateriaalia. Hankkeessa edis-
tettiin myös FinELibin kautta hankittujen verkkoaineistojen käyttöä sekä järjestettiin 
seminaareja ja koulutusta. Hankkeessa luodut tietopalvelut toteutettiin Virtuaaliam-
mattikorkeakoulun portaalin Tietoa opiskelusta -osioon. Verkkokirjastohankkeen koke-
musten perusteella AMK-kirjastojen informaatiolukutaidon opetuksen toteutus vaihteli 
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suuresti eri ammattikorkeakouluissa ja jopa saman ammattikorkeakoulun eri koulutus-
ohjelmissa. Myös elektronisten aineistojen hyödyntäminen oli vähäistä sekä opetuk-
sessa että oppimisessa.159

Virtuaaliammattikorkeakoulun verkkokirjastohankkeeseen haettiin ja saatiin jatkora-
hoitusta opetusministeriöstä vuosille 2007–2009. Jatkohankkeen nimenä oli eAineistot 
oppimisen resurssina (eAineistohanke) ja sen päätavoitteina olivat informaatiolukutaidon 
edistäminen ja e-aineistojen käytön tehostaminen oppimisessa ja opetuksessa. Projek-
tipäällikkönä jatkoi Päivi Hollanti. eAineistohankkeessa pyrittiin takaamaan jokaiselle 
ammattikorkeakoulusta valmistuvalle opiskelijalle informaatiolukutaito. Erityisen tär-
keäksi nähtiin ammattiaineiden opettajien tietämyksen lisääminen informaatiolukutai-
don merkityksestä. Hankkeen toiminta perustui kiinteään yhteistyöhön  AMKIT-kon- 
sortion työryhmien kanssa.160 

eAineistohanke edisti omalta osaltaan ammattikorkeakoulujen informaatiolukutai-
to-pedagogiikan kehittämistä ja tuki paikallista IL-opetusta. Hankkeen puitteissa jär-
jestettiin koulutustilaisuuksia ja tapahtumia, jotka tarjosivat mahdollisuuden verkos-
toitumiselle ja kokemusten vaihdolle. Hankeresursseilla tuotettiin erilaisia työkaluja 
informaatiolukutaidon opetukseen. Verkkoaineistojen tarjontaan ja saavutettavuu-
teen hanke ei juuri pystynyt vaikuttamaan. Moni tavoitteista (esim. etäkäyttö) toteu-
tui osana e-aineistojen omaa kehitystä.161       
 
 
4.3.6 Theseus-verkkokirjasto

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden saavutettavuuden ja käytön tehostami-
nen koettiin tärkeäksi ja akuutiksi asiaksi 2000-luvun alkupuolella. Kirjastonjohtajien 
kokouksessa toukokuussa 2004 perustettiin työryhmä kartoittamaan opinnäytetöiden 
verkkojulkaisemisen tilannetta ammattikorkeakouluissa. Työryhmän selvitys esiteltiin 
AMKIT-konsortion marraskuun yleiskokouksessa, joka valtuutti konsortion johtoryh-
män seuraamaan ja selvittämään opinnäytetöiden elektronisen julkaisemisen valtakun-
nallista tilannetta.162 

Samanaikaisesti kun opinnäytetöiden verkkojulkaisemisen ideaa kehiteltiin AMKIT-kon-
sortiossa, Open Access -julkaisutoiminta nousi yleisesti esiin. Opetusministeriö asetti 
syksyllä 2004 työryhmän laatimaan suositukset avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan 
edistämiseksi. Suositusten tarkoituksena oli lisätä tieteellisten julkaisujen näkyvyyttä ja 
saavutettavuutta. Työryhmän muistiossa korkeakouluja kehotettiin perustamaan yksin 
tai yhdessä avoimia elektronisia julkaisuarkistoja sekä laatimaan periaatteet opinnäy-
tetöiden tallentamisesta niihin. Kirjastojen rooliksi nähtiin julkaisuarkistoihin tallen-
nettavien aineistojen kuvailutietojen ja kokotekstien verkkojakelun tukeminen, verk-
koaineistojen hyödyntämistä edistävän koulutuksen järjestäminen esimerkiksi osana 
informaatiolukutaito-opetusta sekä tiedottaminen avoimeen verkkojulkaisemiseen liit-
tyvissä asioissa.163 
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AMKIT-konsortio teki joulukuussa 2005 opetusministeriölle hanke-esityksen ammat-
tikorkeakoulujen yhteisen verkkokirjaston perustamisesta. Seinäjoen ammattikorkea-
koulu oli samoihin aikoihin esittänyt opetusministeriölle verkkojulkaisun perustamista. 
Opetusministeriö yhdisti nämä kaksi esitystä yhdeksi hankkeeksi, jonka nimeksi tuli 
Open Access -toiminnan edistäminen ammattikorkeakoulussa. Se koostui kahdesta koko-
naisuudesta, jotka olivat a) avoin tutkimusjulkaisu (tieteellinen referee-verkkolehti) ja b) 
elektroninen opinnäytekirjasto. Elektronisen opinnäytekirjaston tavoitteena oli paran-
taa opinnäytetöiden valtakunnallista löytyvyyttä ja saatavuutta. Hankkeen ohjausryh-
mässä olivat edustettuina AMKIT-konsortion ohella Arene ry, opetusministeriö ja CSC 
– Tieteen tietotekniikan keskus. Hanke alkoi 1.10.2006 ja päättyi 31.12.2009. Sen hallin-
nosta vastasi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetöiden verkkokirjaston koordi-
naattoriksi palkattiin Anna-Kaisa Sjölund.164 

Verkkokirjaston tarkemmasta suunnittelusta huolehtivat pilottikirjastot, joita oli 
mukana yksitoista. Pilottikirjastot valmistelivat Kansalliskirjaston kanssa verkkokirjas-
tossa käytettävän hierarkian ja kuvailun. Ammattikorkeakoulujen rehtorit allekirjoitti-
vat joulukuussa 2007 sopimuksen yhteisestä verkkokirjastopalvelusta, joka nimettiin 
Theseukseksi.  Nimen taustalla on nokkela ja oppinut kreikkalaisen mytologian sankari ja 
Ateenan perustajakuningas Theseus. Verkkokirjaston käyttöönotto alkoi vuonna 2008 ja 
laajeni nopeasti. Seuraavan vuoden loppuun mennessä lähes kaikkien ammattikorkea-
koulujen opinnäytetöitä oli tallennettu verkkokirjastoon. Theseus-palvelun tarjoajana 
oli aluksi Arene, mutta hankkeen päätyttyä sen hallinnointi siirtyi AMKIT-konsortiolle. 
Theseuksen kehittämistä ja ylläpitoa ovat jatkaneet konsortion nimeämä ohjausryhmä 
sekä konsortion ”asiantuntijarukkaset”. Theseuksen palvelintilasta ja teknisestä ylläpi-
dosta vastaa Kansalliskirjasto.165 

Theseus-verkkokirjaston kehittäminen tuli todelliseen tarpeeseen. Lyhyessä ajassa sen 
käyttömäärät ovat nousseet miljooniin latauskertoihin ja opinnäytetöitä julkaistaan 
vuosittain toistakymmentä tuhatta. Esimerkiksi vuonna 2015 tilastoitiin yli 20 miljoonaa 
(20 169 535) latauskertaa ja 17118 tallennusta. Vuosien 2008–2015 aikana Theseukseen 
on tallennettu yhteensä 99 333 työtä.166 Paitsi opinnäytetöitä ammattikorkeakoulut 
tallentavat Theseukseen myös omia julkaisujaan sekä rinnakkaistallenteina henkilös-
tön muualla julkaisemia tutkimusartikkeleita167. Theseuksen kehittämisen tiimoilla on 
keskusteltu myös siitä mahdollisuudesta, että se toimisi opinnäytetöiden arkistona. 
Kansalliskirjaston näkökulmasta Theseus on ollut malliesimerkki yhteistyöstä: ohjaus 
ja sisältö ovat ammattikorkeakoulujen vastuulla ja infra Kansalliskirjaston vastuulla168. 
Theseus oli ammattikorkeakoulujen ensimmäinen askel avoimen tiedon julkaisemiseen. 
 
 
4.3.7 eAMK-kärkihanke

Alkuvuodesta 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa korkeakouluille strategiarahaa. 
Tähän liittyen ammattikorkeakoulut ideoivat vuonna 2016 eAMK-Oppimisen uusi ekosys-
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teemi – korkeakouluoppimisen digiloikka -kärkihankkeen, jota vetää Jyväskylän ammatti-
korkeakoulu. eAMK-kärkihankkeeseen kuuluu erilaisia hankekoreja. Sisältöhierarkiassa 
kirjastot sijoittuvat Digital Service Processes -osioon. AMK-kirjastoilla on tavoitteena 
kehittää tähän liittyvä hanke, jossa luodaan yhteinen e-Kirjasto. Hankkeessa kehite-
tään toisaalta Theseus-verkkokirjaston ”älyllisiä” ominaisuuksia siten, että se hyödyt-
tää nykyistä paremmin opiskelijoita, henkilökuntaa ja työelämää. Toisena tavoitteena 
on korkeakoulujen yhteinen e-Kirjasto, jossa pääpaino on kirjaston taustajärjestel-
mässä. Kolmantena tavoitteena on TKI-toiminnan tiedontarpeisiin vastaaminen Future 
library -teemalla. Hanke on tarkoitus toteuttaa 2017–2019 ja siihen on haettu rahoi-
tusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.169       
 
4.4. Kirjastonjohtajien kokoukset – AMKirjo

Vuosituhannen vaihteessa ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelutoiminnasta 
vastaavat kokivat puutteeksi, että heillä ei ollut omaa kokoontumisagendaa, johon 
kaikki kirjastovastaavat voisivat osallistua. Kirjastoja johtavilla tai koordinoivilla hen-
kilöillä oli tarve päästä keskustelemaan yhdessä AMK-kirjastokenttää koskevista ajan-
kohtaisista asioista. Tämä tarve synnytti ammattikorkeakoulujen kirjastonjohtajien 
kokoukset (AMKirjo). Kokouksiin osallistuminen on ollut luonteeltaan vapaaehtoista, 
mutta käytännössä niihin ovat osallistuneet kaikki vastaavat. Vapaamuotoisena virin-
nyt kokoontuminen vakiintui ja sai ryhdikkyyttä, kun kirjastonjohtajien kokouksia var-
ten vahvistettiin oma toimintamalli ja säännöt joulukuussa 2000 pidetyssä kokouksessa. 
Ensimmäiseksi AMKirjon työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anja Tsokkinen Poh-
jois-Savon ammattikorkeakoulusta. Hänen jälkeensä puheenjohtajina ovat toimineet 
Pirkko Pietiläinen (Oamk), Seija Pohjalainen (Tamk) ja Kauko Maskulainen (Humak).170 

Vuosien varrella johtajakokousten roolista on keskusteltu aika ajoin. Muun muassa KiTi-
pron kokouksessa 18.2.2000 todettiin, että niillä ei ollut mitään virallista roolia. Kokous-
ten katsottiin kuitenkin tukevan KiTipron toimintaa lausuntojen antajana ja esitysten 
tekijänä. Johtajakokousten tarpeellisuus nousi vahvasti esiin AMKIT-konsortion perus-
tamisen jälkeen. Oulussa toukokuussa 2002 pidetyssä kokouksessa AMK-kirjastonjoh-
tajat päättivät kuitenkin yksimielisesti jatkaa kokousten pitoa vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. AMKIT-konsortion ja johtajien kokouksen välisestä työnjaosta keskusteltiin 
myös kesäkuussa 2007 järjestetyssä AMKirjo-kokouksessa. Siinä pidettiin hyvänä mal-
lia, jossa konsortio vaikuttaa sidosryhmätasolla ja kirjastonjohtajakokous kirjastojen 
yhteisissä sisäisissä asioissa. Johtajakokouksilla nähtiin olevan keskeinen rooli konsor-
tion kokousasioiden valmistelussa sekä laaja-alaisen keskustelun mahdollistajana.171 

Kiteytetysti voi todeta, että AMKirjo-kokouksilla oli tärkeä rooli ennen AMKIT-kon-
sortion perustamista. Kokoukset toimivat keskeisinä tiedotus-, keskustelu- ja eväs-
tysfoorumeina vuosituhannen alun isoissa kansallisissa hankkeissa. Kirjastonjohtajat 
valmistelivat myös hankkeisiin liittyviä lausuntoja ja kirjelmiä172.  AMKirjo-kokouksilla 
oli vaikutusvaltaa Arenen kirjastoryhmien toimintasuunnitelmiin. Alkuvaiheessa viral-
lisen agendan ohella kirjastonjohtajien kokousten yhtenä tärkeänä antina oli vertais-
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tuki. Monissa ammattikorkeakouluissa kirjastonjohtajan tehtävät ja vastuut olivat pit-
kään epäselviä. 

AMKIT-konsortion perustamisen jälkeen AMKirjo-kokousten luonne on muuttunut 
aiempaa seminaarityyppisemmäksi. Kokouksissa ideoidaan ja valmistellaan muun 
muassa ammattikorkeakoulukirjastojen strategioita. AMKirjo-kokouksissa päätetään 
myös ammattikorkeakoulukirjastopäivillä jaettavasta KVAK-palkinnosta. Ehdokkaita 
voivat esittää kaikki AMK-kirjastoissa työskentelevät.173 
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Anja Tsokkinen muistelee

YHTEISTÄ LINJAA ETSIMÄSSÄ

Päädyin kirjasto- ja informaatiopalvelujen johtajaksi tavallaan sattuman kautta. Toi-
min 1990-luvun puolivälissä rehtorina Iisalmen kauppaoppilaitoksessa, joka liitettiin 
osaksi Pohjois-Savon ammattikorkeakoulua. Ammattikorkeakoulua muodostetta-
essa eri oppilaitosten rehtorien toimet lakkautettiin ja entisille rehtoreille pyrittiin 
löytämään uusia sopivia tehtäviä. Olin väitellyt tohtoriksi ja toiminut useita vuosia 
tutkijana. Olin aiemmin työskennellyt myös suomen kielen ja viestinnän lehtorina ja 
sen ohella hoitanut kirjastoa kahdessa oppilaitoksessa. Nämä seikat varmaankin vai-
kuttivat valintaani kirjasto- ja informaatiopalvelujen johtajaksi. Valinta oli yllätys, sillä 
suostumustani tehtävään ei varsinaisesti kysytty minulta itseltäni etukäteen. Rehtori 
tosin soitti päivää ennen valintaa ja ohimennen mainitsi asiasta. Poikkeuksellisesta 
valintatavasta huolimatta itse kirjastotehtävä oli sinänsä mieluisa.

Uutta työtä aloittaessani vuonna 1996 ammattikorkeakoulujen kirjastoja kehitettiin 
voimakkaasti eri puolilla Suomea. Tämä oli kaikille hyvin työlästä aikaa. Kirjastojen 
lähtökohdat olivat erilaisia ja kehittämisessä tuli eteen monenlaisia ongelmia. Näitä 
ongelmia yksin pohtiessaan ammattikorkeakoulukirjastojen johtajat hakivat neu-
voja ja tukea kollegoilta. Vähitellen alettiin järjestää tilaisuuksia, joihin kaikki johtajat 
kokoontuivat vaihtamaan ajatuksia. Koska ammattikorkeakoulukirjastojen kehitys-
työ etsi tuolloin vielä muotoaan, ongelmia ja keskusteltavaa riitti. AMK-kirjaston-
johtajien kokoukset olivat alussa varsin värikkäitä. Johtajien joukko oli hajanainen ja 
näkemyseroja paljon. Välillä oli tulikivenkatkuistakin keskustelua. Oli kuitenkin tär-
keää päästä purkamaan itseä askarruttavia asioita ja joukolla hakemaan yhteistä lin-
jaa. 

AMK-kirjastonjohtajien kokoukset olivat alkuun vapaamuotoisia. Kokoonnuttiin eri 
ammattikorkeakouluissa, tutustuttiin niiden toimintaan ja paikallisiin nähtävyyksiin 
sekä keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Tämä vapaamuotoinen vaihekin oli tär-
keä, sillä sen aikana tutustuttiin toisiin ja muodostettiin kollegaverkostoa. Vuositu-
hannen vaihteessa kokoukset haluttiin kuitenkin formaalisemmaksi ja niitä varten 
luotiin omat säännöt. Minut valittiin ensimmäiseksi AMK-kirjastonjohtajien työva-
liokunnan puheenjohtajaksi vuonna 2000. Arvelen, että taustallani oli jonkin verran 
vaikutusta valintaan. Olin kirjoittanut kokoustekniikkaa koskevia oppikirjoja ja reh-
torina olin tottunut johtamaan monenlaisia joukkoja. Yhteistyön ja kokouskäytän-
töjen vakiintuessa kirjastonjohtajien kokoukset muuttuivat aiempaa ratkaisuhakui-
semmiksi ja niissä opittiin hyödyntämään johtajien erilaista kokemusta ja osaamista.

Mielestäni AMK-kirjastonjohtajien kokousten tärkein merkitys oli siinä, että toimin-
taa saatiin yhdenmukaistettua ja päästiin laaja-alaisempaan kirjastojen kehittämi-
seen. AMK-kirjastonjohtajien kokouksilla ja Arene ry:n kirjastoryhmillä oli omat tär-
keät roolinsa ja niiden toiminta tuki toisiaan kansallisia hankkeita toteutettaessa. 
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AMK-kirjastojen kansallista kehittämistä auttoivat hyvät suhteet Areneen ja ope-
tusministeriöön. Iisalmesta lähtöisin oleva opetusministeriön korkeakouluneuvos 
Seppo Kiiskinen osallistui moniin AMK-kirjastojen tilaisuuksiin ja kannusti kehitys-
työtä. Ministeriön asettama kirjastomenojen tavoiteprosentti helpotti kentällä toi-
mineiden kirjastonjohtajien arkea. Kasvaneen budjetin turvin pystyttiin hankkimaan 
lisää erilaisia aineistoja. Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteisen linjan ja yhteisen 
hengen luomisessa olivat tärkeitä myös oma verkkolehti Kreodi ja AMK-kirjastopäi-
vät. Jäädessäni eläkkeelle 2003 AMK-kirjastojen yhteistyössä oli edetty pitkälle alku-
tilanteeseen verrattuna. 

4.5 AMK-kirjastopäivät

Ensimmäisten AMK-kirjasto-
päivien 1997 ohjelma.

Tampereen AMK-kirjastopäivien 
2008 ohjelmaa. 

AMK-kirjastopäivät
Rovaniemellä 2006.
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Ajatus ammattikorkeakoulujen kirjastohenkilöstön yhteisistä kirjastopäivistä lähti itä-
mään 1990-luvun puolivälissä. Erilaisissa yleisten ja yliopistokirjastojen järjestämissä 
seminaareissa ja tapahtumissa kohdanneet ammattikorkeakoulukirjastoissa työsken-
televät henkilöt totesivat puutteeksi, että AMK-kirjastoilla ei ollut omaa keskustelu- ja 
tapaamisfoorumia. Vaikka AMK-kirjastoilla oli paljon yhteistä yleisten ja yliopistokir-
jastojen kanssa, niillä oli myös omat erikoisuutensa, joista haluttiin keskustella ”oman 
väen” kesken. Nimenomaan AMK-kirjastoille luonteenomaisista asioista haluttiin myös 
saada ajankohtaista tietoa ja koulutusta. Ammattikorkeakoulukirjastoille suunnattua 
koulutusta oli tuolloin tarjolla vähän. Käytännössä sitä järjesti vain Ammattikasvatus-
hallinnon koulutuskeskus.174 

AMK-kirjastopäivät Helsingissä 2014.

Jyväskylän AMK-kirjastopäivien 
2016 illallinen.   

Savonlinnan AMK-kirjastopäivien 
2010 järjestäjät.
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Ensimmäiset ammattikorkeakoulukirjastopäivät pidettiin 18.–19.3.1997 Kemissä, jossa 
osallistujat pääsivät mukaan myös laajaa kansallista ja kansainvälistäkin huomiota 
saaneeseen Lumilinna-tapahtumaan. Päivien suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi 
Arenen kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä yhteistyössä Kemi-Tornion ammattikorkea-
koulun ja Lapin kesäyliopiston kanssa. AMK-kirjastopäivien tavoitteena oli valottaa alan 
ajankohtaisia teemoja useista eri näkökulmista sekä tarjota osallistujille uusia ideoita 
ja ajattelun välineitä oman kirjaston kehittämistä varten. Tavoitteena oli myös luoda 
yhteistyöverkostoja tapaamisten ja teematyöskentelyjen avulla. Opetusministeriö tuki 
päivien järjestämistä 60 000 markan määrärahalla. Päiville osallistui 89 henkilöä.175

Toiset valtakunnalliset AMK-kirjastopäivät järjestettiin Lahdessa päivälleen vuoden 
kuluttua samoin kuin kolmannet Helsingissä Haaga-Instituutin ammattikorkeakoulussa 
kahden vuoden kuluttua. Lahden päivillä osallistujia oli 189 eli kaksinkertainen määrä 
edellisvuoteen verrattuna. AMK-kirjastopäiviä järjestettiin vuoteen 2006 saakka vuosit-
tain, jonka jälkeen väli harveni. Päivien pitopaikkoina ovat olleet Hämeenlinna (2000), 
Kuopio (2001), Oulu (2002), Turku (2003), Kokkola (2004), Jyväskylä (2005), Rovaniemi 
(2006), Tampere (2008), Savonlinna (2010), Helsinki (2014) ja Jyväskylä (2016). Tavaksi 
on tullut, että päivien yhteydessä järjestetään myös erilaisia työpajoja, näyttelyitä sekä 
KVAK-palkinnon luovuttaminen.176  

 
4.5.1 KVAK-palkinto ja KirjastoMOVE

”Näillä päivillä ja kirjastouniversumin loppuräjähdykseen asti tulemme valitsemaan 
amk-kirjastojen piiristä osaajan, huippuosaajan, ihannekirjastolaisen, sankaritekoja 
tehneen puurtajan, kirjastolaisen 2.0, tai kaikkien näiden yhdistelmän, jokaikisillä 
kirjastopäivillä”, runoili AMKirjon puheenjohtaja Kauko Maskulainen 2008177. 

 
Tampereen ammattikorkeakoulukirjastopäivillä 2008 jaettiin ensimmäistä kertaa 
KVAK-palkintoja ammattikorkeakoulukirjastolaisille. KVAK on lyhenne termistä Kah-
den Vuoden AmmattikorkeakouluKirjastolainen. Palkinto jaetaan kahden vuoden 
välein. Palkinnon saajina ovat ansioituneet arjen työn kirjastolaiset, joista on suljettu 
pois johtajat. Ensimmäisen KVAK-elämäntyöpalkinnon sai Ylen arkistopäällikkö Katri 
Vänttinen, joka ansioitui muun muassa konsortion Voyager-projektin vetäjänä ja on 
”sielultaan ikuinen amk-kirjastolainen”.178 

Paitsi ammatillisista ansioista ammattikorkeakoulujen kirjastohenkilöstöä on 
2010-luvulla palkittu myös liikuntasuorituksista. KirjastoMOVE-liikuntakampanjoilla on 
innostettu henkilöstöä rennon liikkumisen ja yhdessä tekemisen pariin. Kampanjassa 
on palkittu kolme ahkerinta liikkujaa sekä parhaan tuloksen tehnyt joukkue.179 
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4.6 Yhteinen verkkolehti – Kreodi

Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteiseksi foorumiksi – sähköpostilistan ja AMK-kirjas-
topäivien lisäksi – kehitettiin 1990-luvulla myös oma verkkolehti. Pohjoisilla ammatti-
korkeakoulukirjastojen päivillä Kajaanissa 18.11.1998 esitetty ajatus yhteisen sähköisen 
verkkolehden perustamisesta eteni nopeasti konkretiaksi. Verkkolehti Kreodiksi nime-
tyn sähköisen julkaisun ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1999. Alun perin Kreodi 
perustettiin Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulukirjastojen lehdeksi, mutta hyvin 
pian lehden lukijakunta laajeni ympäri maata, mistä syystä nimestä poistettiin sana Poh-
jois-Suomi. Lehden tarkoituksena oli viestiä ammattikorkeakoulukirjastojen vakaasta 
kehityksestä, sillä sana ”kreodi” merkitsee biologiassa vakaata kehityskulkua. Tavoit-
teeksi asetettiin, että lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sähköisen lehden myötä 
ammattikorkeakoulujen kirjastoille avautui uusi puheenvuoro- ja yhteistyökanava.180  

Kreodia toimitettiin aluksi vapaaehtoisvoimin siten, että jokainen toimituskunnan jäsen 
rekrytoi juttujen kirjoittajia mutta osallistui itsekin artikkeleiden kirjoittamiseen. Ensim-
mäisenä päätoimittajana toimi Pirkko Pietiläinen (Oamk) 1999–2000. Pietiläisen jälkeen 
päätoimittajina ovat toimineet Anja Tsokkinen (P-Samk), Eva Ijäs (Jamk) ja Hanna-Riina 
Aho (Centria amk). Alkuaikojen toimituskuntaan kuuluivat päätoimittajan lisäksi Eeva 

Erinomaisesta asiakaspalvelusta ensimmäisen 
KVAK-palkinnon 2008 saanut Pirjo Ojanperä 
Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. 

KirjastoMOVE 2015. Arcadan rehtori 
Henrik Wolff ja joukkueen kapteeni 
Ann-Kristin Åval. Palkinnonjakajana 
Karelian kirjasto- ja tietopalvelupääl-
likkö Kari Tiainen. 
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Eskelinen (Kamk), toimitussihteeri Marja Widenius ja atk-tekninen asiantuntija Elina 
Kangas (KTamk). Kreodin ylläpito tapahtui alkuvaiheessa Kemi-Tornion ammattikor-
keakoulun palvelimella.181 

Kreodin toimintakatsauksessa 1999–2000 todettiin, että lehti oli vakiinnuttanut ase-
mansa ammattikorkeakoulukirjastokentässä. Lehteen oli muotoutunut oma rakenne ja 
oma profiilikin oli löytymässä. Kreodin avulla pyrittiin löytämään ammattikorkeakoulun 
kirjastoidentiteetti sekä pohtimaan erilaisia ajankohtaisia asioita. Kahden toimintavuo-
den aikana verkkolehti oli saanut lisää lukijoita. Vuoden 2000 numeroa 3 kävi lukemassa 
ennätysmäärä eli 1100 henkilöä. Kunkin numeron keskimääräinen lukijamäärä oli noin 
700. Lukijoiden määrä oli kasvussa ja toimituskunta sai positiivista palautetta. Kreodin 
toimittamisen suurimmaksi ongelmaksi koettiin kirjoittajien rekrytoiminen. Lehteen 
haluttiin saada lisää polemisoivia juttuja etenkin opettajilta sekä toimituskuntaan kirjas-
tovirkailija, jotta verkkolehti löytäisi paikkansa tässäkin ammattikunnassa. Alussa verk-
kolehdellä oli myös kummeja, joiden toivottiin omalta osaltaan houkuttelevan kirjoit-
tajia ja levittävän Kreodi-tietoutta. Lehden vakiopalstat olivat: Uusien asioiden äärellä 
– päätoimittajan palsta, Ajankohtaista, Yhteistyösihteerin kuulumiset, Matkalla, Puheen-
vuoro, Artikkelit ja Rivien välistä. Vuonna 2001 perustettiin uusiksi palstoiksi: Nimityksiä 
ja Johtajakokousten kuulumisia. Mainitun vuoden alusta juttuihin lisättiin myös meta-
tiedot.182 

Vuosien varrella lehden sisältöä on kehitetty järjestämällä lukijakyselyjä. Kreodin toi-
mituskunta on houkutellut lehteen uusia kirjoittajia ja edistänyt kirjoittamista kirjas-
toissa Asiatekstit kuntoon -verkkokurssin avulla. Lehden layoutia on kehitetty vastaa-
maan sosiaalisen median vaatimuksia. Vuonna 2007 AMKIT-konsortion viestintäryhmä 
määritteli Kreodin toimituksellisia päämääriä ja teknisiä vaatimuksia. Lehden tuli toimia 
tiedonjakajana, tiedottajana, äänenkannattajana ja yhteisenä muistina. Verkkolehden 
teknisinä minimivaatimuksina pidettiin sähköistä arkistointimahdollisuutta, käytettä-
vyyttä, luettavuutta, vuorovaikutuksellisuutta sekä ylläpidon selkeyttä ja sujuvuutta.183 
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5. KANSALLINEN YHTEISTYÖ 

5.1 Kansalliskirjasto 

Kansalliskirjaston  kautta  hankitut elektroniset aineistot ovat olleet tärkeitä 
ammattikorkeakoulujen kirjastoille koko niiden toiminnan ajan. Kansalliskir- 
jaston rooli yhteisten kirjastoverkkopalvelujen tuottajana ja välittäjänä kasvoi 
 1990-luvun puolivälistä lähtien ja vahvistui vuonna 2006, jolloin sen asema laki-
sääteisesti määriteltiin.      
           

5.1.1 Varhaista yhteistyötä 1990-luvulla

Antamissaan 1990-luvun ohjeistuksissa opetusministeriö ja Opetushallitus pitivät tär-
keänä, että ammattikorkeakoulujen tietopalvelujen kehittämisessä huomioidaan 
yhteistyömahdollisuudet muiden tieteellisten kirjastojen kanssa. AMK-kirjastojen tuli 
päästä hyödyntämään kansallisia ja kansainvälisiä tietokantoja ja -verkkoja. Kansalli-
sen tietohuollon ja kokoelmapolitiikan kehittämistä korosti myös Helsingin yliopiston 
kirjasto (HYK), joka toimi Suomen kansalliskirjastona.

Eräs varhaisimmista kansallista tietohuoltoa käsittelevistä tilaisuuksista oli Helsingin 
yliopiston kirjaston, Varastokirjaston ja opetusministeriön joulukuussa 1996 Helsingissä 
yhdessä järjestämä seminaari, johon myös ammattikorkeakoulujen rehtorit kutsuttiin. 
Seminaarin tavoitteena oli koota kansallisen tietohuollon kehittämisestä ja rahoituk-
sesta päättävät tahot ja tiedontarvitsijat yhteen keskustelemaan kansallisen kokoelma-
politiikan kehittämislinjoista ja tietosisältöstrategioiden laatimisesta sekä korkeakoulu-
kirjastojen edellytyksistä hoitaa kansallisia tehtäviä muuttuvassa toimintaympäristössä. 
Kansallisen kokoelmapolitiikan perusajatuksena oli varmistaa, että Suomessa oli käy-
tettävissä kotimaisen aineiston lisäksi riittävä ulkomainen aineisto tutkimuksen, ope-
tuksen ja elinkeinoelämän tiedontarpeita varten.184

Helsingin yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä kehitettiin myös neuvot-
telukunnassa, jonka Helsingin yliopiston rehtori asetti lokakuussa 1998. Neuvottelu-
kuntaan kuului 12 ammattikorkeakoulua (Arcada, Diak, Evtek, Espoon-Vantaan amk, 
Ekamk, Haaga Instituutin amk, Helsingin amk, Helia, Hamk, Kyamk, Lamk ja Seamk) ja 
sen puheenjohtajana toimi vararehtori Raija Sollamo Helsingin yliopistosta. Neuvotte-
lukunta totesi ensimmäisessä kokouksessaan, että toimivasta kirjastoyhteistyöstä yli-
opiston ja ammattikorkeakoulujen välillä oli saatu hyviä kokemuksia. Neuvottelukunta 
piti kuitenkin tarpeellisena selvittää laajemmin kirjastoyhteistyöhön liittyviä kysymyk-
siä, muun muassa kustannusten jakamista, ja perusti erillisen kehittämisryhmän. Kir-
jastoyhteistyön tavoitteena oli vähentää tarpeetonta päällekkäisyyttä sekä saavuttaa 
resurssisäästöjä verkostoitumisen ja konsortioiden avulla.185 
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Kehittämisryhmä koostui yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoalan asian-
tuntijoista. Ryhmän puheenjohtajana toimi professori Eero Puolanne Helsingin yliopis-
tosta. Kehittämisryhmä teki kaksi alustavaa selvitystä, joista toisessa tutkittiin ammat-
tikorkeakoulukirjastojen käyttöoikeuksiin, palvelujen käyttöön ja kokoelmapolitiikkaan 
liittyviä asioita. Toisessa selvityksessä puolestaan kartoitettiin käyttäjäkoulutusta sekä 
kiinnostusta henkilökunnan vaihtokokeiluun. Kehittämisryhmä valmisteli kirjastoyh-
teistyöstä kannanoton, jonka neuvottelukunta hyväksyi. Kannanotossa korostettiin 
muun muassa ammattikorkeakoulujen osallistumista yliopistokirjastojen yhteisjärjes-
telmähankkeeseen (Linnea2) sekä kirjastoyhteistyön valtakunnallista koordinoimista.186 

Varhaista yhteistyötä Helsingin yliopiston ja AMK-kirjastojen välillä oli myös Linnea-tie-
tokantojen käytössä. Kaikkien halukkaiden ammattikorkeakoulukirjastojen lehdet tal-
lennettiin Lindaan vuoteen 2002 mennessä. Linda-lehtien päivitys hoidettiin HYK:ssä.187 
 
 
5.1.2 Kansalliskirjaston toimialan laajentaminen ja yhteistyö 2000-luvulla

Kansalliskirjaston asemaa ja sen uusia kirjastoverkon palvelutehtäviä koskeva keskus-
telu voimistui vuosituhannen vaihteessa. Vuosina 1997–1998 annettujen yliopistolain 
(645/1997 25 §) ja asetuksen (115/1998 25 §) mukaan Helsingin yliopiston kirjasto toimi 
Suomen kansalliskirjastona sekä tieteellisten kirjastojen valtakunnallisena palvelu- ja 
kehittämisyksikkönä188. Lain säätämisen jälkeen Helsingin yliopiston kirjaston tehtävät 
kansalliskirjastona kuitenkin lisääntyivät. Yliopistoasetuksessa määritelty toimiala vain 
tieteellisten kirjastojen valtakunnallisena palvelu- ja kehittämisyksikkönä osoittautui 
käytännössä liian kapeaksi. Tästä syystä yliopistolakiin valmisteltiin muutos, joka täs-
mensi ja vahvisti palvelutehtävää koko kirjastoverkolle. Elokuun 1. päivänä 2006 voi-
maan astuneen lain (586/2006) mukaan Helsingin yliopiston yhteydessä toimii erillislai-
toksena Kansalliskirjasto, jonka tehtävänä on kansallisen kulttuuriperinnön vaalimisen 
lisäksi kehittää ja tarjota kansallisia palveluja yliopistojen kirjastoille, yleisille kirjastoille, 
ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä edistää kirjastoalan kotimaista 
ja kansainvälistä yhteistyötä.189 

Vuonna 2006 tapahtunut Kansalliskirjaston toimialan laajentaminen oli merkittävä 
kansallinen uudistus, jota valmisteltiin useita vuosia monella taholla. Asiaa pohjustet-
tiin opetusministeriön huhtikuussa 2002 asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä 
oli arvioida uudelleen Kansalliskirjaston toimialaa ja sen muutostarpeita sekä selvittää 
toimialan muutoksesta aiheutuvat rahoitustarpeet. Työryhmä katsoi, että Helsingin yli-
opiston kirjaston tehtävien ja toimialan laajentamisella koskemaan yleisiä kirjastoja, 
ammattikorkeakoulukirjastoja ja erikoiskirjastoja saadaan aikaan entistä paremmin toi-
miva suomalainen kirjastoverkko. Työryhmä ehdotti, että Helsingin yliopiston kirjasto 
säilyy hallinnollisesti osana Helsingin yliopistoa, mutta sen nimi muutetaan Kansallis-
kirjastoksi.190 
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Kansalliskirjasto 2002 -työryhmän työtä jatkoi opetusministeriön syyskuussa 2003 aset-
tama seurantaryhmä, joka sai työnsä päätökseen joulukuussa 2005. Seurantaryhmän 
tehtävänä oli valmistella Kansalliskirjaston toimialan laajennukseen liittyviä toimen-
piteitä. Sen tuli erityisesti seurata yleisten, ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjasto-
jen palvelujen rahoitusjärjestelyjen toteutumista, kehittää opetusministeriön ja Hel-
singin yliopiston kirjaston kanssa käytävää vuosittaista neuvottelua sekä valmistella 
säädösmuutosta. Peruspalvelukokonaisuuksiksi seurantaryhmä määritteli kansallisten 
tietokantojen käytön, verkkoaineiston hankintapalvelun, digitaalisen kirjaston ohjel-
mistopalvelut, informaatioalan standardipalvelut sekä tieteellisten kirjastojen yhteis-
tilastopalvelut. Seurantaryhmä piti tärkeänä Kansalliskirjaston toimialalaajennuksen 
edellyttämän rahoituksen vakautta ja esitti, että Kansalliskirjastolla olisi valtion talous-
arviossa oma momentti, jolle kansalliskirjastotehtävien ja toimialalaajennuksen mää-
rärahat budjetoitaisiin kokonaisuudessaan.191 

Kansalliskirjasto 2002 -työryhmässä edusti ammattikorkeakouluja rehtori Tapio Var-
mola (Seamk) ja sen seurantaryhmässä tietopalvelupäällikkö Sirkku Blinnikka (Lamk) 
ja rehtori Henrik Wolff (Arcada). Toimialalaajennusta käsiteltiin myös AMKIT-konsor-
tion yleiskokouksissa. Muun muassa marraskuun 2005 yleiskokouksessa merkittiin tie-
doksi, että opetusministeriön ammattikorkeakouluyksikkö maksaa Kansalliskirjastolle 
kiinteän vuosimaksun, joka kattaa palvelumaksut ja toimialan laajennuksesta aiheutu-
vat kulut. Vuodesta 2007 alkaen ei enää laadittu palvelusopimuksia tuolloin saatavista 
palveluista, vaan ne siirtyivät peruspalveluiksi.192 

Kansalliskirjasto ja AMKIT-konsortio ovat 2000-luvulla kehittäneet yhteistyömalleja ja 
sopineet neuvottelukäytänteistä. Näiden neuvottelujen sisältönä ovat olleet talouden 
suunnittelu ja seuranta sekä erilaiset hankkeet. Konsortiolla on edustus Kansalliskirjas-
ton johtokunnassa, jossa käsitellään muun muassa vuosittain Kansalliskirjaston toimin-
takertomus ja budjettikehys. AMKIT-konsortiolla on lisäksi edustajat FinElibin ohjaus-, 
konsortio- ja asiantuntijaryhmissä sekä ajankohtaisissa hanketyöryhmissä. Kansallis-
kirjasto ja kirjastosektoreiden edustajat tapaavat säännöllisesti ja keskustelevat sekä 
sopivat ajankohtaisista asioista.193

Vuoden 2006 lakimuutoksen tärkein merkitys Kansalliskirjastolle oli, että se vakiin-
nutti syntyneen yhteistyön. Kirjastoverkkopalveluihin saadut määrärahat korvamer-
kittiin Kansalliskirjaston sisällä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkensi määrärahojen 
kohdentamista keväällä 2016 käydyissä, vuosia 2017–2020 koskevissa tulosneuvotte-
luissa edellyttämällä määrittelyn peruspalveluista sekä suunnitelman lakkautettavista 
palveluista. Resurssisyistä Kansalliskirjasto ei muun muassa enää pysty koordinoi-
maan kirjastosektoreiden asiakastyytyväisyyskyselyä. Kansalliskirjaston näkökulmasta 
AMK-kirjastojen edustajat ovat olleet aktiivisia toimijoita erilaisissa ohjaus- ym. ryh-
missä. Pitkäjänteisessä yhteistyössä on ollut erilaisia näkemyksiä lähinnä taloudesta. 
Kiristyvä talous ei ole lannistanut AMK-kirjastojen tulevaisuussuuntautuneisuutta.194  
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5.1.3 Kansallinen elektroninen kirjasto – FinELib

Opetusministeriö käynnisti vuonna 1997 Helsingin yliopiston projektina Kansallinen 
elektroninen kirjasto (FinELib) -ohjelman, jonka tavoitteeksi asetettiin korkeakoulujen 
tutkimus- ja koulutusedellytysten parantaminen Suomessa. Ohjelman puitteissa han-
kittiin elektronisia aineistoja, tehostettiin verkkoaineiston löytyvyyttä ja pyrittiin tarjoa- 
maan yhtenäinen pääsy erilaisiin tietoaineistoihin.195 

FinELib-hankkeen kokonaisrahoitus oli 9 miljoonaa markkaa vuonna 1998, ja seuraa-
vana vuonna budjetti kaksinkertaistui. Näistä määrärahoista kului 80 prosenttia aineis-
tojen hankintaan. Vuoden 1999 alussa käytettävissä oli noin 2600 kokotekstilehteä ja 
noin 70 viitetietokantaa.196 FinELib-hankkeen vuosien 1998–1999 rahoitus kohdentui 
vain yliopistoihin, sillä hanke kustannettiin opetusministeriön alaisesta tutkimuksen 
lisärahoitusohjelmasta, joka sai varansa valtionyhtiöiden myynnistä. Tutkimuksen lisä-
rahoitusmääräraha oli valtion tulo- ja menoarviossa yliopistojen momentilla.197 

Ammattikorkeakoulut olivat aktiivisesti mukana FinELib-konsortiossa alusta alkaen. 
Konsortion ohjausryhmässä oli ammattikorkeakoulujen edustajana tietopalvelupääl-
likkö Iris Tahvanainen (Evtek). Vuoden 1998 loppuun mennessä konsortioon oli jo liitty-
nyt 20 ammattikorkeakoulua. FinELib solmi kesällä 1997 Academic Pressin kanssa ensim-
mäisen lisenssin, joka koski 175 kausijulkaisua. Mainitusta lisenssistä kukin mukana ollut 
ammattikorkeakoulu maksoi 500 dollarin vuosimaksun. Arenen kirjasto- ja tietopalve-
lutyöryhmä teki vuonna 1998 aloitteen keskitetystä rahoitusmallista ammattikorkea-
koulujen FinELib-aineistojen hankkimiseksi. Aloitteen pohjalta Arene laati anomuksen 
opetusministeriölle, joka suhtautui asiaan myönteisesti ja rahoitti vuosina 1998–1999 
kokonaan ammattikorkeakoulujen Ebsco-lisenssin hankinnan. Se oli alku digitaalisten 
aineistojen yhteishankintaan.198 

FinELibin aineistotarjonta ei alkuvaiheessa vastannut ammattikorkeakoulujen tar-
peisiin hyvin. Ensimmäisten käyttötilastojen perusteella esimerkiksi Academic Pres-
sin elektronisten lehtien käyttö oli ammattikorkeakouluissa vähäistä. Tähän oli useita 
syitä ja keskeisimpiä näistä olivat ammattikorkeakoulujen tarpeisiin nähden aineis-
tojen liiallinen teoreettisuus, käytännön läheisen materiaalin vähäisyys, englannin-
kielisyys sekä kotimaisten aineistojen lähes täydellinen puuttuminen tarjonnasta. 
Ammattikorkeakoulukirjastot toivoivatkin, että aineistoja laajennettaisiin ammatil-
liseen suuntaan ja kotimaisen aineiston osuutta lisättäisiin. Elektronisten aineistojen 

Masto-Finna avattiin Lahdessa 2013. 
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vähäiseen käyttöön oli ammattikorkeakouluissa syynä myös oman tiedotuksen riittä-
mättömyys sekä paperimuotoisen aineiston perinteisen vahva asema opetuksessa.199 

 
Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista Kansallisessa elektronisessa kirjastossa käy-
tiin monia keskusteluja vuosituhannen vaihteessa. Asiaa käsiteltiin useissa Arenen kir-
jasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokouksissa vuonna 1999. Kokouksissa todettiin, että 
mainittuna vuonna päätettävistä kotimaisista aineistoista esimerkiksi Linnea-tietokan-
nat, Aleksi, Elektra, Helecon ja Suomen Laki olivat ammattikorkeakoulujen opetukselle 
ensiarvoisen tärkeitä. Kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä piti hyödyllisenä, että ammat-
tikorkeakouluille kehitetään oma rahoitusmalli, jonka pohjalta voitaisiin käydä neuvot-
teluja opetusministeriön kanssa.200 

Opetusministeriön Seppo Kiiskisen ehdotuksesta selvitettiin vuonna 1999 ammatti-
korkeakouluille tärkeimmät FinELib-aineistot. Selvityksen perusteella opetusminis-
teriö rahoitti vuonna 2000 FinELibin palvelumaksut ja EBSCO-aineiston.  Seuraavana 
vuonna opetusministeriö rahoitti ammattikorkeakoulujen perusaineistoista 70% eli 1,8 
miljoonaan markkaa. KiTipron ohjausryhmä hyväksyi marraskuussa 2000 AMK-kirjas-
tonjohtajien esittämän FinELib-aineistojen, -palvelumaksujen ja Linnea-tietokantojen 
kustannusten jakomallin.201 

Vuosien myötä FinELibin aineistotarjonta on monipuolistunut ja palvelee alkuvaihetta 
paremmin myös ammattikorkeakouluja. FinELib-aineistojen osuus ammattikorkea-
koulujen elektronisten aineistojen hankinnasta on vaihdellut 2000-luvulla (ks. taulukko 
6). Elektronisten aineistojen hankintaan on vaikuttanut merkittävästi opetus- ja kult-
tuuriministeriön myöntämä määräraha, joka on jatkunut 2000-luvulla ja jonka kohden-
tamisesta AMKIT-konsortio on päättänyt.202 

Verkkoaineistojen tarjonnan ja käytettävyyden parantumisen seurauksena niiden 
käyttö on kasvanut ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla räjähdysmäisesti. Verkkoai-
neistot ovat korvanneet painettuja aineistoja ja vähentäneet niiden hankintaa. Vuonna 
2002 elektronisiin kausijulkaisuihin tehtiin ammattikorkeakouluissa 91 064 tiedonha-
kua vastaavan luvun ollessa vuonna 2015 miltei 1,2 miljoonaa. Kausijulkaisujen rinnalla 
elektronisten kirjojen käyttö on kasvanut voimakkaasti 2010-luvulla. (Ks. taulukko 6)203

Elektronisten aineistojen käyttöä ammattikorkeakouluissa on edistänyt kirjaston infor-
maatiolukutaidon opetus ja opetushenkilöstön lisääntynyt tietoisuus aineistoista. 
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Taulukko 6. Ammattikorkeakoulukirjastojen elektronisten aineistojen hankinta 
ja käyttö vuosina 2002, 2005, 2010 ja 2015  

Elektronisten aineistojen hankinta ja käyttö 2002 2005 2010 2015

E-aineistojen hankintakulut (e*)
josta FinELib-aineistot

1 160,81
601,28 
(52 %)

1 493,80
388,10 
(26 %)

2 240
1240,00 

(55 %)

2 832,14
1257,66 

(44 %) 

OKM:n keskitetty rahoitus (e*)
osuus e-aineistojen hankinnasta 

** 601
40 %

435,29
19 %

397,90
14 %

Tiedonhaut elektronisiin kausijulkaisuihin 91 064 273 493 1 260 954 1 193 336

Tiedonhaut e-kirjoihin ** ** 3 107 725 7 217 830

 
*ilmoitettu 1000 euroina **luku puuttuu   
 
 
5.1.4 Yhteinen hakuportaali – Nelli

AMKIT-konsortion yleiskokous teki marraskuussa 2004 päätöksen liittyä mukaan kan-
salliseen Nelli-portaaliin (National Electronic Library Interface), jonka tavoitteena oli 
toimia yleisten ja korkeakoulukirjastojen erilaisten verkkoaineistojen käyttöliittymänä. 
Nellin käyttö oli opiskelijoille ja muille asiakkaille haasteellista, sillä sen toiminta pohjau-
tui vaikeasti hahmotettaviin Metalib- ja SFX-ohjelmistoihin. Metalib mahdollisti haku-
jen tekemisen useasta tietokannasta samanaikaisesti ja SFX linkityksen eri järjestel-
mien välillä.204 

Nelli-portaali otettiin käyttöön ammattikorkeakouluissa vuosina 2005–2008. Käyttöön-
oton huippuvuosi oli 2006, jolloin Nelli avattiin kuudessatoista ammattikorkeakoulussa. 
Vuoteen 2009 mennessä portaali oli käytössä kaikissa AMKIT-konsortioon kuuluvissa 
ammattikorkeakouluissa. Viestintää Nelli-hankkeen ja AMKIT-konsortion toimielinten 
välillä koordinoi konsortion oma kehittämispäällikkö. Portaalin ylläpito oli Kansalliskir-
jaston ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä.205 

Nelli-portaalin tärkein hyöty oli aineistojen saavutettavuuden paraneminen. Teknisiltä 
ominaisuuksiltaan Nelli oli kuitenkin kömpelö ”aikansa lapsi”. Tästä syystä sen tilalle 
alettiin kehitellä uudenlaista järjestelmää. Kansalliskirjasto luopui vuoden 2016 aikana 
Nelli-palvelusta, joka sulkeutui korkeakoulukirjastoissa mainitun vuoden lopussa. Nel-
lin taustalla toimivaa SFX-linkitysjärjestelmää yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjas-
tot voivat kuitenkin käyttää edelleen. Nellin korvaa jatkossa Finna-palvelu, joka tar-
joaa paremman alustan verkkoaineistoille.206      

 
5.1.5 Kansallinen digitaalinen kirjasto – Finnan menestystarina  

Opetusministeriö asetti vuoden 2008 keväällä Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) 
-hankkeen, jonka tavoitteina olivat kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten kan-
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sallisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden edistäminen tietoverkoissa 
sekä sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisujen kehittämi-
nen. Hankkeen toteutuksessa Kansalliskirjastolla oli merkittävä rooli esimerkiksi pal-
velujen ja järjestelmien integroinnin tukemisessa. AMKIT-konsortiolla oli alusta alkaen 
edustus hankkeessa. Vuonna 2010 asiakasliittymän tekniseksi järjestelmäksi valittiin 
ExLibriksen Primo. Järjestelmän pilotointi osoitti kuitenkin, ettei se täyttänyt kaikkia 
vaatimusmäärittelyjä.207 

KDK:n asiakasliittymän kehittämistä jatkettiin avoimen lähdekoodin VuFind-ohjelmis-
tolla. Asiakasliittymä sai nimekseen Finna, ja sen ensimmäinen beta-versio julkistettiin 
joulukuussa 2012. Ensimmäinen tuotantoon mennyt AMK-liittymä avattiin lokakuussa 
2013 Lahden ammattikorkeakoulussa, joka oli pilotoinut hanketta alusta alkaen. Lop-
puvaiheessa AMK-kirjastoilla oli edustaja hankkeen ohjausryhmässä sekä Finna-asia-
kasliittymän konsortioryhmässä ja kansallisen näkymän työryhmässä. Kansalliskirjasto 
vastaa Finnan pysyvästä hallinnoinnista.208 

Kansalliskirjaston Finna -hanke on ollut menestystarina. Käyttäjät ovat tyytyväisiä pal-
veluun, erityisesti museot ja ammattikorkeakoulut. Vuoden 2016 lopulla tuotannossa 
oli mukana yli 100 organisaatiota. Arvion mukaan vuoden 2020 lopussa Finna on tuo-
tannossa 400 organisaatiossa.209 Finna-verkkokirjasto on vahvasti läsnä suomalaisten 
ammattikorkeakoulujen arjessa. Se on käytössä kaikissa opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalalla toimivissa ammattikorkeakouluissa. Syksyllä 2016 Finnaa käytti opin-
noissaan jo 136 000 ammattikorkeakoulujen opiskelijaa. Palvelu tarjoaa entistä suju-
vammin käyttöön kaikki opiskelussa ja tutkimuksessa tarvittavat kirjastojen aineistot. 
Joulukuussa 2016 tehdyssä kyselyssä Finna-hakupalvelulle annettiin arvosanaksi keski-
määrin 8 asteikolla 1–10 ja vastaajista 87 % suosittelisi palvelua muille.210 

5.1.6 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke – RAKE 
 
 
Linjauksia ja suosituksia  

Opetusministeriö käynnisti vuonna 2008 korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen. 
Sen tarkoituksena oli vahvistaa korkeakoulujen toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja 
kansainvälistä kilpailukykyä. Pyrkimyksenä oli lisäksi tiivistää korkeakouluverkkoa ja 
sen rakenteita.211 Korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä koskevassa 7.3.2008 päi-
vätyssä asiakirjassa opetusministeriö esitti myös kirjastoja koskevia linjauksia. Tavoit-
teena pidettiin, että vuoteen 2020 mennessä korkeakoulujen kirjastoverkko toimii 
palvelukeskustyyppisellä rakenteella, jossa toiminta on keskitetty nykyistä harvalukui-
sempiin fyysisiin kampuskirjastoihin. Keskeisinä kehittämiskohteina pidettiin toimivia 
sähköisiä palveluja ja sähköistä asiointia.212 

Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehityksen selvittämistä varten opetusministeriö 
asetti maaliskuussa 2008 oman hankkeen, josta käytettiin epävirallista nimitystä RAKE-
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hanke. Sen tehtävänä oli hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistu-
vassa korkeakoululaitoksessa siten, että korkeakoulujen yhdistymiset ja yhteistyömah-
dollisuudet tulevat huomioon otetuiksi kirjastojen lukumääriä vähentäen, yhteistyötä 
lisäten ja toimintoja tehostaen. Hankkeen tehtävänä oli myös selvittää, miten korkea-
koulukirjastojen ylläpito- ja muita kustannuksia voidaan vähentää vahvistamalla Kan-
salliskirjaston asemaa keskitettyjen palvelujen tuottajana. Lisäksi hankkeen tehtäväksi 
annettiin selvittää korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen vaikutukset 
Varastokirjastoon sekä Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston tiivistämismahdollisuu-
det.213 

AMK-kirjastojen edustajaksi RAKE-hankkeen työryhmään opetusministeriö nimesi kir-
jastonjohtaja Iiris Kuusisen Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. Ministeriö asetti 
hankkeelle lisäksi ohjausryhmän, jossa ammattikorkeakouluja edustivat tietopalvelu-
johtaja Sirkku Blinnikka Päijät-Hämeen koulutuskonsernista ja tietopalvelupäällikkö 
Iris Tahvanainen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Hankkeen aikana tehtiin kyselyjä 
ja selvityksiä muun muassa korkeakoulukirjastojen meneillään olleesta yhteistyöstä 
sekä toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä lisensiointiasioista. Kyselyjen vastauk-
sia käsiteltiin myös korkeakoulukirjastojen yhteisissä kokouksissa, joissa hankkeen työ-
ryhmä sai evästyksiä työskentelyynsä.214       

RAKE-työryhmän 11.9.2009 julkistetussa raportissa Opetuksen ja tutkimuksen toimin-
taympäristö 2020. Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen digitaaliseksi palve-
luverkoksi luodattiin korkeakoulukirjastojen tulevaisuutta vuoteen 2020 saakka. Keskei-
senä visiona oli digitalisaatio, jonka ennakoitiin vaikuttavan yhä enenevämmässä määrin  
kaikkiin kirjaston palveluihin. Raportissa tuotiin esiin myös Open Access -julkaisemisen 
tarve korkeakoulujen tutkimustoiminnassa, kansainvälistymisen kasvu sekä Kansalliskir-
jaston ja Varastokirjaston yhteistyön kehittäminen muodostamalla yhteinen palveluyk-
sikkö. Selvityksessä pidettiin tarkoituksenmukaisena jatkaa korkeakoulukirjastojen   yhdis-
tämisiä riittävän suuriksi yksiköiksi. Kirjastojen määrän ennakoitiin supistuvan puoleen 
vuoteen 2020 mennessä muodostettaessa suurempia yksiköitä. Korkeakoulukirjastojen 
peruspalvelujen avoimuuden ja maksuttomuuden säilymistä, kirjastojen riittävää resur-
sointia sekä kirjastotoiminnan seurantaa ulkoisissa auditoinneissa pidettiin tärkeinä.215  
 
 
Raportin jälkitoimia 

Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hankkeen loppuraportin julkistami-
sen jälkeen opetusministeriö pyysi siitä lausunnot eri sidosryhmiltä. Lausunnon antajien 
joukossa oli 15 ammattikorkeakoulua ja AMKIT-konsortio. Sidosryhmien lausunnoissa 
painotettiin, että kirjastot olisivat jatkossakin kaikille avoimia sekä että Varastokirjas-
ton palvelut säilyisivät maksuttomina.216 

RAKE-raportin suosittamaa kirjastopalvelujen laadun seurantaa on tehty osana ammat-
tikorkeakoulujen laadunarviointeja. AMKIT-konsortion edustajat viestittivät vuonna 
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2011 opetus- ja kulttuuriministeriölle, että olisi tärkeää toteuttaa Korkeakoulujen arvi-
ointineuvoston kokonaisarviointi kirjastoista. Se olisi arvokas tuki laatutyölle.217 Kirjas-
tojen kokonaisarviointi ei ole kuitenkaan toistaiseksi toteutunut.

Loppuraportissa mainittua Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston yhteistyön tiivistä-
mistä on käsitelty muun muassa Kansalliskirjaston vuonna 2010 toteutetussa kan-
sainvälisessä arvioinnissa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjausta ja 
-rakennetta koskevassa selvityksessä 2011. Kyseisissä selvityksissä päädyttiin erilaisiin 
suosituksiin. Kansalliskirjaston arviointiryhmän raportissa suositettiin Kansalliskirjas-
ton säilyttämistä itsenäisenä laitoksena Helsingin yliopiston sisällä. Varastokirjaston ja 
Kansalliskirjaston fuusiota arviointiraati piti kannatettavana, mutta suositti yhdistämis- 
ehtojen, esimerkiksi henkilöstön ja asiakasryhmien aseman tarkempaa selvittämistä. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä puolestaan esitettiin Kansalliskirjaston 
irrottamista Helsingin yliopistosta julkisoikeudelliseksi laitokseksi sekä Varastokirjaston 
yhdistämistä osaksi Kansalliskirjastoa.218 Tätä historiikkia kirjoitettaessa Kansalliskir-
jaston ja Varastokirjaston yhteistyön kehittämistä koskeva asia on edelleen avoinna219.  
 
Rakennemuutoksen seurauksia   

RAKE-hankkeen vaikutus näkyi perustettavissa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
yhteiskirjastoissa. Korkeakoulujen rakennemuutos uudella vuosituhannella kypsytti 
asiaa, jota oli selvitetty jo AMK- ja yo-kirjastojen AMYLI-työryhmässä 1990-luvulla220. 
Vaasan yliopiston, Åbo Akademin ja Hankenin yhteinen Tritonia laajeni vuoden 2010 
alusta alkaen toimimaan myös vaasalaisten ammattikorkeakoulujen kirjastona ja ope-
tuksen tukiyksikkönä221. Rovaniemelle perustettiin 1.1.2010 Lapin korkeakoulukirjasto, 
jonka toimijoina olivat Lapin yliopiston sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammatti-
korkeakoulujen kirjastot222. Lappeenrannassa muodostettiin 2011 tiedekirjasto yhdis-
tämällä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kir-
jastot223. Lahdessa Lahden yliopistokeskusta palveleva tiedekirjasto yhdistyi keväällä 
2010 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ylläpitämän Lahden ammattikorkeakoulun kir-
jastoon224.

Ammattikorkeakoulujen rakennemuutos on nopeasti vaikuttanut kirjastojen toimipistei-
den ja henkilöstön määriin. Vuosien 2002 ja 2015 välillä ammattikorkeakoulukirjastojen 
toimipisteiden määrä vähentyi yli puolella (ks. Markku Laitisen teema-artikkeli). AMK-kir-
jastojen henkilötyövuosien määrä oli suurin vuonna 2006 sen ollessa 448,98 mutta vuonna 
2015 henkilötyövuosien määrä oli 299,51 eli vähennys oli yli 33 %225. RAKE-raportin ennuste 
toimipisteiden määrän puolittumisesta vuoteen 2020 mennessä toteutui ammattikorkea-
koulujen osalta etuajassa. Kirjastohenkilöstön määrän vähentyessä kehityssuuntana on 
ollut, että asiakaspalveluaikaa on supistettu ja kirjastot toimivat itsepalveluperiaatteella. 
Palvelullisen aukiolon ulkopuolella asiakkaat voivat hyödyntää kirjastotilaa omatoimiseen 
opiskeluun ja lainata aineistoa itsepalvelulainauslaitteilla. 
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Ammattikorkeakoulukirjastojen tilastoindikaattorit kertovat omalla kielellään yhteis-
kunnassa ja kehysorganisaatioissa tapahtuneista muutoksista. Toimintojen kes-
kittäminen on merkinnyt asiakasvolyymin kasvua kirjastoissa, mitä indikoi tun-
nusluku kohdeväestö/ kirjaston henkilökunta. Tunnusluku kirjaston kokonaiskulut/ 
kehysorganisaation kulut on pienentynyt 2000-luvun aikana.226 (Ks. taulukko 7) Kiristy-
neestä taloudesta huolimatta AMK-kirjastot ovat pitäneet kiinni peruspalvelujensa avoi-
muuden ja maksuttomuuden periaatteesta.      
 
Taulukko 7. AMK-kirjastojen tilastoindikaattoreita vuosina 2002, 2005, 2010 ja 2015 

Indikaattorit 2002 2005 2010 2015

Kirjaston kokonaiskulut/
kehysorganisaation kokonaiskulut (%)
vrt. yliopistot

3,18

4,71

3,34

4,81

2,92

4,44

2,74

4,43

Kohdeväestö/kirjaston 
henkilökunta
vrt. yliopistot

350,13
158,23

361,66
159,01

397,62
171,39

447,42
180,56

 
5.1.7 Korkeakoulujen kansallinen julkaisurekisteri – JURE

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen yhteisen RAKETTI-hankkeen (RAken-
teellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto) ohjausryhmä perusti vuonna 2009 TUT-
KI-osahankkeen ja käynnisti sen alaisuudessa Korkeakoulujen kansallinen julkaisurekisteri 
(JURE) -projektin, jonka tavoitteena oli korkeakoulujen kansallisen julkaisutietojärjestel-
män toteuttaminen. JURE−projektilla oli oma laaja-alainen sisältöosaajista koottu ohjaus-
ryhmä, jossa AMKIT-konsortion edustajana toimi tietopalvelupäällikkö Sinikka Luokka-
nen Hämeen ammattikorkeakoulusta. JURE-projektissa toimi neljä työryhmää, joista 
kolmessa oli AMKIT-konsortion edustus.227 

Kansalliseen julkaisurekisteriin tähtäävä JURE-projekti päättyi vuonna 2011. Projektin 
loppuraportissa oli ehdotus kansallisen julkaisurekisterin sisällöstä, toiminnallisuuksista 
ja organisoinnista. Ehdotuksen mukaan kansallinen julkaisurekisteri tulisi kattamaan jul-
kisten tutkimusorganisaatioiden (yliopistot, ammattikorkeakoulut, valtion tutkimuslaitok-
set ja sairaanhoitopiirit) kaikki tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tuloksena syntyvät 
julkaisut.228 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi JURE-projektin loppuraportin pohjalta Helsingin 
yliopistoa selvittämään mahdollisuuksia laajentaa TUHAT-tutkimustietojärjestelmä 
kansalliseksi julkaisutietojärjestelmäksi. Helsingin yliopiston rehtori asetti asiaa var-
ten työryhmän, jonka selvitys valmistui helmikuussa 2012. Selvityksen mukaan Hel-
singin yliopisto voisi käynnistää palvelun määräaikaisena projektina. Työryhmä totesi 
kuitenkin, että TUHAT-järjestelmän laajentamiseen kansalliseen käyttöön ei ollut 
tilausta, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö oli ilmoittanut silloisen raportointiväli-
neen tyydyttävän ministeriön tarpeet.229       



74

 
5.2 Ammattikorkeakoulu- ja yliopistokirjastojen yhteistyö

 
  
 
 
 
 
5.2.1 AMYLI-työryhmä 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistokirjastojen välisen yhteistyön kehittäminen todet-
tiin tärkeäksi jo ensimmäisissä Arenen kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokouksissa. 
Yhteistyö sai vauhtia, kun Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Esko Häkli 
asetti tammikuussa 1998 työryhmän (AMYLI) selvittämään mainittujen kirjastosekto-
reiden välisiä yhteistyötarpeita ja -periaatteita. Työryhmän perustamisidea syntyi Are-
nen kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän ja Suomen yliopistokirjastojen neuvoston edus-
tajien tapaamisessa marraskuussa 1997. Halua yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
kirjastojen väliselle yhteistyölle oli jo aikaisemminkin. Käynnistymistä hidasti kuitenkin 
vakiintumattomien yhteistyökanavien puute. Ammattikorkeakoulukirjastot joutuivat 
ymmärrettävästi kohdentamaan alkuaikoina vähäisiä voimavarojaan pitkälti oman kir-
jastonsa perustamistyöhön ja kirjaston aseman vakiinnuttamiseen organisaatiossaan.231 

AMYLI-työryhmän jäsenet nimettiin Yliopistokirjastojen neuvostosta ja Arenen kir-
jasto- ja tietopalvelutyöryhmästä. Ryhmän puheenjohtajana toimi kirjastonjohtaja 
Marja Widenius Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta. Työryhmän tehtävänä oli luoda 
linjauksia kansalliseen ja paikalliseen yhteistyöhön.232 

Syyskuun 1998 alussa julkaistussa loppuraportissa AMYLI-työryhmä esitti useita 
toimenpide-ehdotuksia yhteistyön puitteiksi. Perusedellytyksenä yhteistyön käy-
tännön toteutumiselle pidettiin, että kaikki ammattikorkeakoulukirjastot ovat 
avoimia kirjastoja  1.1.2000 mennessä sekä että AMK-kirjastojen yhteistyön koor-
dinointia varten perustetaan yhteistyösihteerin toimi. Lisäksi AMYLI-työryhmän 
raportissa ehdotettiin, että ammattikorkeakoulukirjastot selvittävät kirjastojärjes-
telmiensä nykytilan ja uusimistarpeen.AMK-kirjastot sisällytettäisiin optiona yliopis- 
tokirjastojen uuden kirjastojärjestelmän hankkeeseen (Linnea2), jos AMK-kirjastot 
omassa selvityksessään  päätyisivät yhdessä tavoittelemaan uutta järjestelmää.233    

AMYLI-raportti sai kiitosta Arenen hallituksen kokouksessa. Raportin tiivistelmä 
oli laajassa jakelussa myös opetusministeriössä, jossa pidettiin tärkeänä esitetty-
jen toimenpiteiden nopeaa toteutumista. Ensiarvoisen tärkeäksi katsottiin yhteis-
työsihteerin palkkaaminen.234 Nyt jälkikäteen voi todeta, että raportissa esitetyt 
toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin ja ovat olleet merkittäviä ammattikorkeakoulu- 
kirjastojen kehittämisessä.  

”Ammattikorkeakoulu- ja yliopistokirjastot muodostavat yhden yhteisen konsor- 
tion/neuvoston, joka toimii korkeakoulukirjastojen toiminnan yhteistyöelimenä 
ja palveluiden hankkijana”, suositti RAKE-työryhmä vuonna 2009230. 



75

 
5.2.2 Yhteistyö 2000-luvulla

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välille muodostui yhteiskirjastoja vasta 
2010-luvulla. Erilaisia paikallisia yhteistyöverkostoja ja -toimintoja syntyi kuitenkin jo 
1990-luvulla.  Paikallista yhteistyötä oli esimerkiksi EU-hankkeissa. Yhteistyö jatkuu 
edelleen. Vuonna 2016 tehdyn kyselyn mukaan hieman alle 80 prosentilla vastanneista 
ammattikorkeakouluista oli paikallista kirjastoyhteistyötä yliopistojen kanssa. Yhteis-
työtä on tehty ja tehdään edelleen eniten yliopistopaikkakunnilla.235 
 
Kansallisen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyön vetureina ovat 
2000-luvulla toimineet Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) ja AMKIT-konsor-
tion johtoryhmä. Ne ovat kokoontuneet 1–2 kertaa vuodessa. Lisäksi on ollut laajempia 
kirjastonjohtajien yhteiskokouksia. Näissä kokouksissa on käsitelty molempien sekto-
reiden ajankohtaisia asioita sekä yhteisiä kansallisia hankkeita.

Vuonna 2008 SYN ja AMKIT-konsortio nimesivät työryhmän selvittämään tiiviimmän 
yhteistyön mahdollisuuksia ja uhkia. Yhtenä keskustelun aiheena oli sektorien yhtei-
sen yhteistyösihteerin palkkaaminen. Yhteistyön vahvuuksiksi ja mahdollisuuksiksi 
nähtiin erityisesti yhteinen kirjastojärjestelmä, Nelli-portaali ja suurempi vaikutusmah-
dollisuus palvelujen tarjoajiin, esimerkiksi Kansalliskirjastoon. Uhkana pidettiin muun 
muassa rahoituslähteiden erilaisuutta. Työryhmän tuloksia esiteltiin korkeakoulukirjas-
tojen johtajien yhteisessä kokouksessa Jyväskylässä helmikuussa 2009. Tarpeelliseksi 
yhteistyöksi kokouksessa ei kuitenkaan nähty muuta kuin kirjastojärjestelmän uudis-
taminen.236 

Opetusministeriön asettaman Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen 
hankkeen loppuraportissa 2009 oli yhtenä suosituksena, että ammattikorkeakoulu- 
ja yliopistokirjastot muodostaisivat yhden yhteisen konsortion/neuvoston, joka toi-
misi korkeakoulukirjastojen yhteistyöelimenä ja palveluiden hankkijana. Yhteinen elin 
toimisi myös käyttäjien ja hankkijoiden edustajana kansallisten sekä kansainvälisten 
yhteisten palvelujen kehittämisessä korkeakoulukirjastoille. RAKE-työryhmä esitti, 
että yliopistokirjastojen neuvosto ja AMKIT-konsortio nimeäisivät vuonna 2009 työ-
ryhmän selvittämään yhteisen konsortion/neuvoston muodostamista ja yhteistyön 
resursointia tavoitteena yhteisen konsortion toteutuminen vuonna 2011.237  RAKE-ra-
portin pohjalta käytiin keskustelua yhteisen konsortion tai neuvoston perustamisesta. 
Keskustelu ei ole kuitenkaan vielä johtanut konkreettisiin toimiin.     
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5.3 Yhteistyö muiden kirjastojen kanssa  
 
 
5.3.1 Yleiset kirjastot ja erikoiskirjastot

Ammattikorkeakoulukirjastoilla on ollut koko toiminnan ajan erimuotoista paikallista 
yhteistyötä yleisten kirjastojen kanssa. Syksyllä 2016 tehdyn kyselyn mukaan yli 80 pro-
senttia AMK-kirjastoista tekee edelleen yhteistyötä238.  Yhteistyömuotoja ovat muun 
muassa yhteiset koulutustilaisuudet, esitteet ja henkilökunnan vaihto. Muutamilla 
paikkakunnilla ammattikorkeakoulukirjasto sijaitsee samoissa tiloissa yleisen kirjaston 
kanssa, kuten esimerkiksi Kokkolassa239. 

Kansallisella tasolla ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyö yleisten ja erikoiskirjas-
tojen kanssa sai vakiintuneempia muotoja AMKIT-konsortion muodostamisen myötä. 
Konsortion johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet eri kirjastosektoreiden työvaliokun-
tien (johtoryhmien) kokouksiin, joissa vaihdetaan mielipiteitä yhteisesti tärkeiksi kat-
sotuista aiheista ja esitellään oman sektorin keskeisimpiä toimintoja. AMKIT-konsor-
tion edustajat ovat osallistuneet myös yleisten kirjastojen keskuskirjaston eli Helsingin 
kaupunginkirjaston koordinoimiin Kirjastot.fi -verkkopalvelukokonaisuuden ja Keskus-
kirjaston ohjausryhmien kokouksiin. Kirjastot.fi on kehittänyt muun muassa Frank-mo-
nihaun sekä uudistanut kirjastotietokantaa kaikkien kirjastosektoreiden palveluhake-
mistoksi.240 

Myös erikoiskirjastojen kanssa AMK-kirjastot ovat tehneet yhteistyötä. Yhteis-
työn tuloksena on syntynyt uudenlaisia toimintamalleja, kuten esimerkiksi Kotkassa 
vuonna 2008 avattu Tietokeskus Vellamo, jonka toimijoina ovat Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun lisäksi Museoviraston kirjasto, Kymenlaakson museo, Suomen 
merimuseo ja Kotkan kaupunki241.        
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Yhtenä korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen sekä yleisten kirjastojen yhteistyömuotona 
ovat olleet vuotuiset kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, joita on järjestetty vuorotel-
len eri kaupungeissa Suomessa. Neuvottelupäivien järjestelyistä ovat vastanneet kau-
pungin paikalliset kirjastot yhdessä. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät suunnattiin 
alkuaan yleisten kirjastojen johtajille.  Yhdeksänkymmentäluvun puolivälissä toiminta 
alkoi laajentua korkeakoulukirjastojen johtajien mukana oloon. AMK-kirjastojen johta-
jat ovat olleet mukana Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 1990-luvun lopusta lähtien 
niin osallistujina kuin päivien järjestäjinäkin.      
 
5.3.2 Varastokirjasto

Erikoiskirjastoihin kuuluva Varastokirjasto on ollut ammattikorkeakoulukirjastoille mer-
kittävä yhteistyökumppani. Kokoelmien karttuessa AMK-kirjastot ovat voineet lähettää 
poistoaineistojaan Varastokirjaston säilytettäväksi. Myös kaukolainaus Varastokirjas-
tosta on vakiintunut ammattikorkeakoulukirjastoissa. Varastokirjaston toiminnan tar-
koituksena on vähentää kaikkien Suomen kirjastojen kokoelmatilatarvetta ottamalla 
vastaan niiden siirtotarpeiden mukainen määrä aineistoa. Tällä varmistetaan tutkimus-
aineiston säilyminen tiedontarvitsijoiden käytössä.242 

Varastokirjastoon toimitetun aineiston määrä on suurehko. Esimerkiksi vuonna 2015 
Varastokirjastoon siirrettiin kaikista kirjastoista aineistoa 4786 hyllymetriä, josta 
AMK-kirjastojen osuus oli 147 hyllymetriä eli noin 3 %. Vuodesta 2002 lähtien ammat-
tikorkeakoulut ovat lähettäneet aineistoa yhteensä 2600 hyllymetriä. Lainauksesta 
ammattikorkeakoulut ovat vakiintuneet noin 7 %:n osuuteen eli noin 4200 lainaan ja 
uusintaan vuodessa. Artikkelikopioista noin 13 % menee ammattikorkeakouluihin.243  
Varastokirjaston kokoelmien lainauskäytön vähäisyys selittyy ammattikorkeakoulujen 
koulutussisällöillä, jotka painottavat osaamisessa ja kehittämisessä uusinta tietoa ja 
tulevaisuusnäkemystä.

Ammattikorkeakoulukirjastoilla on edustaja Varastokirjaston johtokunnassa, joka 
kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Keskeisiä johtokunnassa käsiteltyjä asioita 
ovat olleet muun muassa Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston yhteistyön kehittä-
minen, Varastokirjaston lisätilojen suunnittelu ja kirjastojen aineistojen yhteiskäytön 
kehittäminen. Varastokirjasto on osaltaan edistänyt kansallista kokoelmapolitiikkaa eri-
laisin hankkein sekä järjestämällä seminaareja. Yhtenä Varastokirjaston hallinnoimana 
hankkeena 2000-luvulla oli Kokoelmakartta, jonka tavoitteena oli kehittää edelleen 
kokoelmien kuvailua ja arviointia hankkeeseen osallistuvissa kirjastoissa. Kokoelma-
kartan ohjausryhmässä oli myös AMK-kirjastojen edustus.244 

Tätä historiikkia kirjoitettaessa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvan 
Varastokirjaston tulevaisuuden näkymät ovat epäselvät. Hallitusohjelman mukaisesti 
Varastokirjaston piti yhdistyä Kansalliskirjastoon vuonna 2015. Varastokirjaston johta-
jan Pentti Vattulaisen mukaan näyttää siltä, että ”jos yhdistyminen tapahtuu, se tarkoit-
taa muuttoa Mikkeliin. Tämä voisi fyysisesti tapahtua 2020-luvulla.”245
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6. KANSAINVÄLISYYS KIRJASTOISSA 

 
“You are warmly welcome to a networking event on Sunday August 12 2012 after 
the IFLA World Congress Opening session from noon to 3 p.m. The get-together 
party will host participants from different countries and offer an interesting and 
inspiring opportunity for networking and sharing insights. You can enjoy music 
and refreshments as well as empowering conversations with colleagues from the  
libraries of Universities of Applied Sciences in Finland and partners all over the 
world.”246    

 
Ammattikorkeakoulukirjastojen kansainvälistyminen alkoi vähitellen 1990-luvulla, kun 
amkilaiset ottivat aktiivisesti osaa Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen kurs-
seille, joihin liittyi tutustumista englantilaisiin kirjastoihin. Lisäksi ryhmiä tutustui vuo-
sina 1995 ja 1998 Yhdysvaltojen itärannikon yliopistokirjastoihin muun muassa New 
Yorkissa, Washington DC:ssä, Syracusassa ja Bostonissa.247 Tällöin luotiin ensimmäisiä 
yhteistyösuhteita kirjastoalan kouluttajiin, joista mainittakoon esimerkiksi tiedonhan-
kinnan koulutuksen ”guru” professori Carol C.  Kuhlthau The Rutgers Universitystä.  

AMK-kirjastoissa aloitettiin 1990-luvulla myös aktiivinen osallistuminen erilaisiin kan-
sainvälisiin konferensseihin. Lisäksi ammattikorkeakoulujen kirjastot ovat alusta lähtien 
tehneet aktiivista yhteistyötä ulkomaisten aineisto- ja järjestelmätoimittajien kanssa. 
FinELib-konsortion ulkopuolella ammattikorkeakoulut ovat solmineet suoria kahdenväli-
siä sopimuksia ulkomaisten aineistotoimittajien kanssa.     

 
6.1 Endeavor ja Chicago tutuksi

Yhteiseen kirjastojärjestelmään liittyvissä 
asioissa AMK-kirjastot ovat olleet suo-
raan yhteydessä järjestelmätoimittaja 
Endeavoriin 2000-luvun alusta alkaen. 
Voyager-järjestelmää käyttöön otettaessa 
ammattikorkeakoulukirjastojen edustajat 
tekivät opintomatkoja VUGM (Voyager 
User Group Meeting) ja EVUGM (Euro-
pean Voyager User Group Meeting) -kon-
ferensseihin Chicagoon (USA) ja Cardiffiin 

Chicago tuli AMK-kirjastolaisille tutuksi Endeavorin vuo-
sittaisissa käyttäjäkonferensseissa, Oaktown Library 
taka-alalla.     
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(Englanti). AMKIT-konsortion projektipäällikkö Katri Vänttinen nimettiin Endeavorin 
ELAB-työryhmän jäseneksi.248  

Maaliskuussa 2000 eri ammattikorkeakoulujen kirjastonjohtajista/asiantuntijoista 
koostunut ryhmä vieraili Ruotsissa Örebrossa ja Gryhyttanissa tutustumaan sikäläi-
seen Voyager-konsortioon, jota kutsuttiin nimellä GSLG (Guilding Star Library Group). 
Voyager-kirjastojärjestelmä oli ollut konsortion käytössä jo kolme vuotta. Kyseiseen 
konsortioon kuului tuolloin viisi korkeakoulukirjastoa: Kalmarin ja Boråsin korkeakoulut, 
Tukholman opettajakorkeakoulu sekä Växsjön ja Örebron yliopistot.249 
 
Endeavorin järjestelmäyhdistys IGeLU järjestää vuosittain konferenssin, johon 
kaikki Voyager-käyttäjät kokoontuvat jakamaan kokemuksiaan. Nämä konferenssit 
on järjestetty usein Tel Avivissa. Osallistujat ovat kokeneet konferenssit erittäin hyö-
dyllisiksi ja ideoita jakaviksi vertaistukitapaamisiksi. AMKIT-konsortio on ollut IGeLUn 
jäsenenä vuodesta 2007 lähtien250.       
           
 
6.2 ERASMUS-vaihtoa ja tutustumismatkoja

Oman kirjastonsa kehittämiseen AMK-kirjastojen henkilöstö on hankkinut ideoita ja ver-
rokkitietoa tekemällä tutustumismatkoja ulkomaisiin kirjastoihin sekä osallistumalla Eras-
mus-ohjelman mukaisiin tai muihin kansainvälisiin henkilöstövaihtoihin. Kansainvälinen 
vaihto on yleistynyt, sillä vuonna 2016 tehdyn kyselyn mukaan miltei kaikissa AMK-kirjas-
toissa henkilöstöä on osallistunut vaihtoon. Tutustumismatkoilla ja vaihdoissa kirjastoväki 
on luonut kontakteja ja saanut kehittämisvinkkejä. Näiden tuloksena on syntynyt konk-
reettista yhteistyötä esimerkiksi julkaisujen vaihtoina. Ulkomaiset kontaktit ovat poikineet 
myös vastavuoroisia asiantuntijavaihtoja AMK-kirjastoihin. Matkoilla saatuja kokemuksia 
on jaettu kollegoille matkakertomuksina Kreodissa. Ammattikorkeakoulujen alkutaipa-
leella oppia haettiin erityisesti Englannista, jossa oltiin eurooppalaisittain edelläkävijöitä 
informaatiolukutaidon opetuksessa.251 

Marraskuussa 2014 toteutettiin Hollantiin ja Belgiaan suuntautuva AMK-kirjastojen asian-
tuntijamatka, johon osallistui yhteensä 20 kirjastonjohtajaa ja asiantuntijaa eri puolelta 
Suomea. Benchmarkattavia asioita matkalla olivat avoimet oppimisympäristöt, kir-
jaston johtaminen, tietopalvelu, kirjastojen asema organisaatiossa, digitaaliset aineis-
tot, kirjastojärjestelmät sekä rakenteelliset muutokset organisaatioissa. Matkakoh-
teina olivat Alankomaiden kansalliskirjasto, The Hague University of Applied Sciences, 
Delft Technical University, Avans Hogeschool, University College Arteveldehogeschool, 
Universiteit Gent, Thomas Moore ja KU Leuven University.252     
 
 
6.3 Konferenssit – globaalisti mukana

AMK-kirjastojen henkilöstö on alusta pitäen tiedostanut kansainvälisten konferenssien 
tärkeyden oman alansa uusimman tiedon lähteinä sekä verkostoitumispaikkoina. Alkuai-
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kojen suosituimpia konferensseja olivat vuosittain eri puolilla maailmaa järjestettävä IFLA 
(International Federation of Library Associations and Institutions) sekä Lontoon vuotui-
nen Online Information -tapahtuma, jonka yhteydessä oli monipuolisia messuesittelyjä 
aineistoista. Konferenssikohteina yleistyivät myöhemmin IGeLU, LILAC, (Librarians’ Infor-
mation Literacy Annual Conference), LIBER (Association of European Research Libraries) 
ja Nord-ID253. Euroopassa pidetyt tapahtumat ovat kustannussyistä olleet suositumpia ja 
keränneet suuremman osallistujajoukon kuin muissa maanosissa järjestetyt tilaisuudet. 
Esimerkiksi vuonna 1999 Thaimaan Bangkokissa järjestettyyn IFLAan osallistui vain kaksi 
AMK-kirjastoja edustavaa henkilöä254.

Paitsi uuden tiedon hakijoina AMK-kirjastot ovat yhä enemmän alkaneet esiintyä kansain-
välisissä konferensseissa myös tiedon jakajina. Oman sektorin kirjastotoimintaa on tehty 
tunnetuksi esitelmin ja posterein. AMK-kirjastojen esittelyjä on ollut muun muassa seuraa-
vissa kansainvälisissä tapahtumissa: ECIL (European Conference on Information Literacy), 
Creating Knowledge, IAML (International Association of Music Libraries), IATUL (Interna-
tional Association of University Libraries) ja LIBER. Esimerkiksi AMKIT-konsortion peda-
gogiikka-ryhmä piti esityksen Towards Sustainable Online Tutoring in Information Literacy: 
Sharing Ideas Tallinnassa 2015 järjestetyssä ECIL-konferenssin Best practices -sessiossa. 
Esityksessä tuotiin esiin yhdessä tekemisen merkitystä sekä osaamisen jakamisen että 
kestävän kehityksen näkökulmasta.255 
 

Yksi merkittävimmistä ja suurimmista kansainvälisistä 
tapahtumista oli Helsingissä vuonna 2012 järjestetty 
IFLA-konferenssi, jonka valmisteluihin myös AMK-kir-
jastot osallistuivat aktiivisesti. Kansallisessa valmiste-
lukomiteassa oli nimettynä AMKIT-konsortion edustaja 
ja kaksi varaedustajaa. Lisäksi IFLA-viestintäryhmässä 
toimi AMK-kirjastojen edustaja. IFLA 2012 -konferens-
sin tunnuskilpailun voitti Mazvyde Sakalyte Lamkista. 
AMK-kirjastot olivat konferenssissa esillä viiden vierailu-
kohteen, kahden esityksen, seitsemän posterin, yhden-
toista roll-upin, neljänkymmenen vapaaehtoisen, viiden-
sadan kappaleen Kreodi-painoksen sekä UAS Libraries 
”Get together partyn” voimin. Roll-upit esittelivät konfe-
renssin vierailukohteita sekä konsortion toimintaa. Hel-
singin IFLA saavutti suuren suosion, sillä osallistujia oli 
114 maasta yhteensä 4167.256 

6.4 Konferenssit osaksi arkea postereissa ja artikkeleissa

AMK-kirjastojen posteritoiminta on ollut etenkin 2010-luvulla aktiivista. Esimerkiksi verk-
kokirjasto Theseuksesta kertovia postereita on ollut esillä useissa konferensseissa. Vuoden 
2010 IFLAssa Göteborgissa oli AMKIT-konsortion posteri-esitys Theseus Encourages Enter-

AMKIT-konsortion roll-up, IFLA2012. 
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prises to Open Access.  Theseusta esiteltiin myös 2010 Pekingissä sekä Open Repositories 
-tapahtumassa 2010 Madridissa, 2012 Edinburgissa ja 2014 Helsingissä.257 

Postereillaan AMK-kirjastot ovat osallistuneet myös kilpailuihin ja menestyneet niissä.  Lau-
rea-kirjaston Satu Hyökin ja Kaisa Puttosen tekemä posteri valittiin parhaimmaksi kon-
ferenssiposteriksi IFLAssa Puerto Ricossa vuonna 2011. Hyväksyttyjä postereita oli 165, 
joista 9 oli Suomesta. Valinnan perusteluina olivat muun muassa posterin visuaalisuus ja 
vuorovaikutteisuus, aiheen innovatiivisuus sekä innostunut ja energinen esittely. Poste-
rista tuli esiin teknologinen innovatiivisuus ja kestävä kehitys.258     

AMK-kirjastojen Theseus-asiantuntijat Anna-Liisa Holmström (Lamk), Minna Marjamaa 
(Laurea) ja Tiina Tolonen (Oamk) osallistuivat kesäkuussa 2014 Open Repositories -tapah-
tumaan Helsingissä posterillaan, jonka aiheena oli Open Repository Theseus – Success Story 
of 24 Finnish Universities of Applied Sciences.  Konferenssin paras posteri -äänestyksessä se 
ylsi jaetulle ykköstilalle yhteensä 68 posterin joukosta. Ensimmäisen sijan jakoi kanadalai-
nen Toronton yliopiston posteri. Theseuksen toimintamalli, julkaisuvolyymi ja käyttöluvut 
tekivät siitä myös kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna mielenkiintoisen palvelun.259  
Theseus-posteri päivitettiin ja siitä tehtiin roll-up -versio vuoden 2015 LIBER-konferens-
siin260. Näin Theseus-menestystarina on laajasti kansainvälistynyt, mikä näkyy myös tie-
tokannan käytössä. 
 
Esitelmien ja postereiden lisäksi ammattikorkeakoulujen kirjastohenkilöstö on tehnyt 
toimintaansa ja hankkeitaan tunnetuksi kirjoittamalla artikkeleita erilaisiin koti- ja ulko-
maisiin kausi- ja konferenssijulkaisuihin. Artikkeleita on julkaistu ammattikorkeakoulujen 
omien verkkolehtien – Kreodi ja UAS-journal – englanninkielisissä painoksissa sekä kir-
jastoalan kansainvälisissä julkaisuissa, joista mainittakoon esimerkiksi Advances in Lib-
rarianship, Journal of Information Science, Library Management ja Scandinavien Library 
Quartely.  Esimerkiksi Library Managementissa julkaistiin vuonna 2011 Korkeakoulu-
kirjastojen rakenteellisen kehittämisen hankkeeseen liittyvä artikkeli The teaching and 
research environment in Finland in 2020: university and polytechnic libraries in a digital ser-
vice network.  Kausijulkaisussa Advances in Librarianship oli vuonna 2013 artikkeli Joint 
Academic Libraries in Finland – Different Models on Integration. Vuonna 2015 IFLA Journa-
lissa julkaistiin artikkeli Information literacy and diginatives: Expanding the role of academic  
libraries.261 

Voitokkaan Theseus-posterin 2014 tekijät 
Anna-Liisa Holms-tröm (Lamk), Minna Marjamaa 
(Laurea) ja Tiina Tolonen (Oamk).



82

7. KEHITYSTYÖN ONNISTUMISEN ARVIOINTIA   
 

 
”AMK-kirjastot ovat välttämätön osa ammattikorkeakoulujen palvelupakettia”,  
painotti Turun ammattikorkeakoulun rehtori  Vesa Taatila vuonna 2016262. 

 
Ammattikorkeakoulukirjastojen   kehittämiseksi  on tehty paljon työtä kuluneiden 25  
vuoden aikana. Neljännesvuosisadan virstanpylvään kohdalla on mielenkiintoista 
tarkastella, mitä tänä aikana on saavutettu, missä on onnistuttu ja missä ei. 
Kehitystyön onnistumista voidaan tarkastella monella tavalla. Asiakkaiden ja ylim- 
män johdon arviot sekä ulkoiset auditoinnit antavat kuvaa, miltä kirjaston pal- 
velut näyttäytyvät ulkopuolisin silmin. Kirjastojen itsearvioinneilla puolestaan 
tarkastellaan toimintaa sisältä päin.      
         
 
7.1 Käyttäjäkyselyissä hyviä tuloksia

Ammattikorkeakoulujen kirjastot ovat järjestäneet omia käyttäjäkyselyjä toimintansa 
alusta alkaen, kuten jo aikaisemmin on todettu. Kaikkien ammattikorkeakoulujen omia 
yhteisiä käyttäjäkyselyjä järjestettiin vuosina 2004 ja 2006 sekä kaikkien kirjastosekto-
reiden yhteisiä kansallisia kyselyjä vuosina 2008, 2010 ja 2013. Taulukossa 8 on esitetty 
yhteisten käyttäjäkyselyjen väittämän Kirjaston palvelut ovat kokonaisuutena toimivia 
onnistumisen keskiarvot kaikkien ammattikorkeakoulujen osalta. Arviointiasteikon 
vaihteluväli on ollut 1–5. Tuloksista ilmenee, että AMK-kirjastojen palvelut toimivat 
kokonaisuutena hyvin. Keskiarvo on ollut kaikissa kyselyissä hieman alle tai yli neljän. 
Trendi on ollut koko ajan nouseva.263

Taulukko 8. Kirjaston palvelut ovat kokonaisuutena toimivia -väittämän onnistumisen keskiarvojen 
kehitystrendi käyttäjäkyselyissä 2013, 2010, 2008, 2006 ja 2004 kaikkien ammattikorkeakoulujen osalta 

Käyttäjäkyselyn järjestämisvuosi Onnistumisen keskiarvo 
*kaikki amkit 

2013 4.34

2010 4.24

2008 4.10

2006 4.10

2004 3.90

Taulukossa 9 on esitetty käyttäjäkyselyn 2013 kolmen väittämäkokonaisuuden tärkey-
den ja onnistumisen keskiarvot sekä kuilu niiden välillä. AMK-kirjastojen toimintaa on 
koko ajan kehitetty asiakaspalautteiden pohjalta. Niiden perusteella on panostettu eri-
tyisesti opiskelija-asiakkaiden neuvontaan ja ohjaukseen. Tämä panostus näkyy käyt-
täjäkyselyiden tuloksissa. Vuoden 2013 käyttäjäkyselyssä asiakaspalvelun ja neuvon-
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nan onnistumisen keskiarvo oli 4.48 sekä tärkeyden ja onnistumisen välinen kuilu vain 
-0.09. Kehitettävä alue AMK-kirjastoissa on edelleen aineistot ja kokoelmat. Asiakkai-
den arvottaman tärkeyden ja onnistumisen kuilu oli 2013 kyselyssä 0.50 eli kriittisellä 
rajalla.264

 
Taulukko 9. Eri väittämäkokonaisuuksien tärkeyden ja onnistumisen keskiarvot sekä kuilu vuoden 2013 käyt-
täjäkyselyssä kaikkien ammattikorkeakoulujen osalta.      
      

Väittämäkokonaisuus Tärkeys Onnistuminen Kuilu*

Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus 
ja tiedonhankinnan opetus

4.57 4.48 -0.09

Kirjasto asiointi- ja oppimisympäristönä 4.20 4.05 -0.15

Kirjaston kokoelmat ja aineistot 4.40 3.90 -0.50

  
 
7.2 Rehtoreilta kiitosta

Historiikkia varten haastatellut ammattikorkeakoulujen nykyiset ja entiset rehtorit oli-
vat varsin yksimielisiä siitä, että AMK-kirjastojen kehittämisessä on onnistuttu hyvin. 
Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen on edennyt 25 vuoden aikana suurin harppauk-
sin, sillä ammattikorkeakoulureformin kautta syntyi kunnallisten ja yliopistokirjastojen 
rinnalle kolmas kirjastosektori265. Ammattikorkeakoulukirjastot ovat kyenneet vastaa-
maan hyvin sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan että alueella vaikuttavien kumppa-
neiden tarpeisiin. Ne ovat välttämätön osa ammattikorkeakoulujen palvelupakettia. 
Kirjastot ovat kyenneet myös reagoimaan nopeasti viime vuosikymmenen jatkuvaan 
muutokseen.266   

Rehtorien näkökulmasta ammattikorkeakoulukirjastojen vahvuutena on ollut kyky hyö-
dyntää uuden teknologian suomia mahdollisuuksia palvelujen tuottamisessa. Kokonai-
suudessaan kehittämisessä on onnistuttu varsin hyvin, vaikka puutteitakin on luonnol-
lisesti ollut. Tavoitteiden saavuttamisessa on ollut toivomisen varaa, koska rahoitus ei 
ole aina kehittynyt asetettuja tavoitteita vastaavasti.267  Tärkeää on ollut myös se, että 
AMK-kirjastoverkosto on kansallisesti kehittänyt kokonaisuutta. Systemaattiset palaute-
kyselyt ja laadukkaat prosessit ovat vieneet vaikuttavaa kehitystyötä eteenpäin, samoin 
ketterä toimintamalli, monipuoliset palvelut ja osaava henkilökunta.268 Kirjastojen kehit-
tämistä on siivittänyt hyvä yhteistyö ja motivaatio269.      
 
 
7.3 Auditointipalautetta

Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttamissa korkeakoulujen laatujärjestel-
mien auditoinneissa, joista ensimmäinen tehtiin 2005–2012 ja toinen 2012 alkaen, 
kirjasto- ja tietopalvelut ovat olleet muiden tukipalvelujen joukossa arvioitavina. 
Osassa ammattikorkeakouluista tukipalveluja on tarkasteltu yhtenä kokonaisuu-

  *kriittinen kuilun raja -0,50
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tena jo ensimmäisessä auditoinnissa eikä kirjasto tällöin erotu joukosta. Toisella audi-
tointikierroksella arvioinnin kohteena ovat olleet ensisijaisesti korkeakoulujen laa-
tujärjestelmän kokonaisuus ja tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunhallinta, 
mistä syystä kirjastoa koskevat maininnat ovat satunnaisia. Jälkimmäisellä kierrok-
sella painottuu aiempaa enemmän ammattikorkeakoulujen itsearviointi.270  

  
Ensimmäisellä auditointikierroksella kirjaston laadunvarmistustoiminta mainittiin 
hyvänä käytänteenä ja esikuvana kuuden ammattikorkeakoulun auditointiraporttien 
johtopäätöksissä. Jyväskylän ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen kirjastojen laa-
dunvarmistus sai kiitosta selkeistä ja käytännönläheisistä laatukriteereiden, mittareiden 
ja prosessien kuvauksista. Arcadan kirjaston todettiin tukevan erinomaisesti korkea-
koulun koulutustehtävää, koska se oli integroitu sujuvasti opiskelijoiden oppimisympä-
ristöön.  Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastoa kiitettiin interaktiivisesta asiakastie-
don keruusta, joka vahvistaa tukipalvelujen ja opetusyksiköiden välistä linkkiä. Hyvänä 
käytänteenä pidettiin Satakunnan ja Diakonia-ammattikorkeakoulujen kirjastojen kat-
tavia asiakaskyselyjä, joiden tuloksia on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.271 

Kirjastojen laadunvarmistustoiminnasta oli positiivisia mainintoja myös ensimmäi-
sen auditointikierroksen raporttien tekstiosuuksissa. Palautetiedon systemaattinen ja 
jatkuva hyödyntäminen kirjastopalvelujen kehittämisessä mainittiin esimerkiksi Poh-
jois-Karjalan, Laurean, Turun, Humanistisen ja Oulun seudun ammattikorkeakoulujen 
raporteissa272. Haaga-Helian raportissa asia oli kiteytetty sanoin ”korkeakoulun kirjas-
tolla on sisäistyneestä laatuajattelusta kertova, asiakaslähtöinen tapa kehittää jatku-
vasti toimintaansa”273. Lahden ammattikorkeakoulun kirjaston laadunvarmistusjärjes-
telmän todettiin tuottavan moninaisia mittaritietoja, joiden pohjalta toimintaa edelleen 
kehitetään. Tasapainotettu mittaristo (BSC) on johdettu Lamkin tasolta.274

Auditointiraporteissa on mainittu ongelmaksi palautteen ja kootun tiedon runsaus 
ammattikorkeakouluissa. Monella tavalla kootusta tiedosta on ollut seurauksena, ettei 
olennaista tietoa ole aina osattu erottaa epäolennaisesta ”kiva tietää” -tiedosta. Tällöin 
laatutyö on jäänyt paikoin itsetarkoitukseksi. Toimintaa voidaan kehittää palautteiden 
perusteella, jos palautteen keruuta priorisoidaan ja tiedon analysointia parannetaan. 
Ammattikorkeakoulujen olisi hyödyllistä kehittää systemaattinen, kaikki tukipalvelut 
kattava arviointi- ja palautekäytäntö. Tämä olisi järkevää erityisesti sellaisissa ammat-
tikorkeakouluissa, joissa tukipalvelut on koottu saman sateenvarjon alle yhdeksi johdet-
tavaksi kokonaisuudeksi, esimerkiksi korkeakoulupalveluiksi.275 Hyvänä käytänteenä on 
mainittu Saimaan ammattikorkeakoulu, jossa palautteen keräämistä tuki- ja palvelutoi-
minnoista on yhtenäistetty ja tehostettu. Aiemmin jokainen tuki- ja palvelutoimintaa 
tehnyt yksikkö keräsi itse palautetta palveluistaan, mikä näkyi käyttäjille lukuisina eril-
lisinä palautekyselyinä.276  Hämeen ammattikorkeakoulussa tukipalvelujen palauteky-
selyjen tulokset on käsitelty eri yksiköiden kesken, mikä mahdollistaa vertaisoppimisen 
ja hyvien käytäntöjen jakamisen277. 
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Muutamissa toisen auditointikierroksen raporteissa on mainittu kirjastopalvelujen 
hyvä toimivuus ja asiakkaiden tyytyväisyys niihin. Asiakkaat ovat kokeneet voivansa 
vaikuttaa palvelujen kehittämiseen palautetta antamalla. Kirjastopalveluja pidettiin 
hyvin toimivina ja keskeisinä tukipalveluina esimerkiksi Mikkelin ja Kajaanin ammat-
tikorkeakoulujen raporteissa278. Erityisen hyvän maininnan toisella kierroksella sai-
vat Seinäjoen ammattikorkeakoulun tukipalvelut, joita pidettiin korkeakoulun vah-
vuutena. Seamkin tukipalvelutiimit olivat raportin mukaan aktiivisia laadun tekijöitä, 
jotka osoittivat korkeatasoista prosessiensa hallintaa. Avaintukipalveluna mainittiin 
kirjasto, joka tuottaa monipuolista tietoa interaktiivisen laadunvarmistuksen tueksi.279  
 
 
7.4 Itsearviointia   
 
7.4.1 Onnistumisia
 
Ammattikorkeakoulukirjastojen vahvuutena ja onnistumisena voidaan hyvällä 
syyllä pitää yhteistyötä ja verkostoitumista. Nämä asiat ovat nousseet esiin monelta 
taholta tätä historiikkia tehtäessä. Verkostoituminen oli alusta alkaen tavoitteellista, 
mutta myös olosuhteet osittain ohjasivat sitä. Verkostoituminen syntyi voimakkaasta 
halusta lähteä tekemään asioita yhdessä. Kirjastojen infrastruktuurin luomisen vuo-
sina 1990-luvulla yhteistyö vastaavissa toimintaympäristöissä työskentelevien kolle-
goiden kanssa oli kuvainnollisesti sanoen elinehto. Pienissä kirjastopisteissä tai kirjas-
ton johtotehtävissä yksinään puurtavat henkilöt saivat arvokasta vertaistukea toisten  
ammattikorkeakoulujen kollegoilta esimerkiksi oman kirjaston resursointia tai kirjas-
totöitä koskevissa kysymyksissä. Kollegoiden kanssa saattoi myös peilata kehittämis- 
ideoita. 

Verkostoitumisen merkitys on vuosien myötä vain vahvistunut. Kaikki vuonna 2016 teh-
tyyn kyselyyn vastanneet AMK-kirjastojen toiminnasta vastaavat pitivät yhteistyötä ja 
verkostoitumista tärkeänä omalle työlleen sekä kirjastolleen. Samoin kokivat historiik-
kia varten haastatellut työryhmien jäsenet ja entiset AMK-kirjastojen johtajat. Jaettu 
asiantuntijuus ja kollegiaalinen tuki koetaan korvaamattomiksi. Verkostoitumalla on 
näköalapaikalla seuraamassa alan kehitystä, mikä tuo lisäarvoa omaan työhön. Verkos-
tosta on noussut esiin ideoita, joita yhteisesti pohtien ja jalostaen on toteutettu monia 
hyödyllisiä asioita.  Yhteinen kirjastojärjestelmä ja opinnäytetyötietokanta Theseus 
mainitaan loistaviksi yhteistyön tuloksiksi. Vastauksissa todetaan, että verkostomai-
nen toimintatapa on ollut voimakas vaikuttaja AMK-kirjastojen kehitykselle; yksinään 
AMK-kirjastot ovat pieniä toimijoita mutta yhdessä vahvoja. Verkosto lisää voimaa 
ja vaikutusvaltaa. Yhteistyön merkityksen nähdään jatkuvan tulevaisuudessakin ja  
vahvistuvan yliopistokirjastojen suuntaan.280 

Useat ammattikorkeakoulujen kirjastojen johtajat pitivät syksyllä 2016 tehdyssä kyse-
lyssä onnistumisina kirjaston saamaa hyvää asiakaspalautetta ja oman henkilökunnan 
vahvaa asiakaspalveluasennetta. Kirjastopalvelut ovat nykyaikaisia ja samalla kehitty-
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neet opiskelijoiden kannalta aikaisempaa avoimemmiksi. Auttavasta palvelusta on yhä 
enemmän siirrytty ohjaavaan palveluun. Onnistumiseksi koetaan informaatiolukutai-
don opetuksen integrointi opetussuunnitelmiin. Muutamien johtajien mielestä kirjas-
ton asema kehysorganisaatiossa on vahvistunut ja imago kirkastunut.281 
 
Ammattikorkeakoulukirjastojen onnistumisena voidaan pitää myös sitä, että henkilö- 
kunnan koulutustaso on pysynyt korkeana. Vuoden 2015 tilastotietojen mukaan   
AMK-kirjastojen henkilökunnasta oli 51 % ylemmän korkeakoulututkinnon suorit- 
taneita. Yliopistokirjastoissa vastaava prosenttiluku oli 43.282 Henkilökunnan korkea 
koulutustaso on osaltaan vaikuttanut siihen, että AMK-kirjastot ovat pystyneet 
antamaan laadukasta tiedonhankintataitojen ja aineistojen käytön opetusta. Tämä 
on puolestaan vaikuttanut elektronisten aineistojen käytön voimakkaaseen kas- 
vuun. Taloudellisesti niukentuneessa tilanteessa AMK-kirjastot ovat priorisoineet 
aineistonhankinnan oikeaan suuntaan.    
 
 
7.4.2 Haasteita

Suurimmat haasteet liittyvät AMK-kirjastonjohtajien mielestä organisaatiomuutoksiin, 
tiukkenevaan talouteen ja näistä aiheutuneisiin henkilöstön vähentämisiin. Huolta ovat 
aiheuttaneet jäljelle jääneen henkilöstön jaksaminen ja töiden uudelleenjako sekä pal-
velukyvykkyyden kehittäminen toimintaympäristön muutoksissa. Digitalisaatiota kir-
jastoa johtavat pitävät sekä positiivisena että negatiivisena asiana. Sähköisten tiedon-
lähteiden asiantuntemus koetaan kirjaston valttikortiksi ammattikorkeakoulujen uusia 
innovaatioita suunniteltaessa. Toisaalta kirjastolle olisi tarjolla iso rooli, mutta toisaalta 
niukentuneet henkilöresurssit eivät mahdollista kaiken halutun toteuttamista.283  

Vaikka AMK-kirjastot ovat onnistuneet monissa asioissa, joista voidaan syystä olla 
ylpeitä, selkeitä kehittämisalueitakin on havaittavissa. Tällaisia ovat esimerkiksi hen-
kilöstön palkkaus, tehtävänimikkeiden kirjavuus sekä kirjaston vaikutusvallan heikke-
neminen. Viime vuosina AMK-kirjastojen kansallisessa yhteistyössä on keskitytty pal-
jon teknisluonteisiin asioihin, kuten esimerkiksi uuden kirjastojärjestelmän hankinnan 
selvittelyyn, opinnäytetöiden pitkäaikaissäilytykseen ja aineiston hakujärjestelmiin. 
Keskustelu ja kannan ottaminen kirjastojen henkilöstöhallinnollisiin ja organisatorisiin 
asioihin ovat jääneet liiaksi taka-alalle.

Vuosien 1997 ja 2007 koulutustarvekyselyt, joissa kartoitettiin myös palkkausta ja tehtä-
vänimikkeitä, osoittivat, että AMK-kirjastojen henkilöstön palkkaus ei vastaa koulutus-
tasoa ja tehtävänimikkeiden kirjo on suuri. Erilaisia tehtävänimikkeitä oli molemmissa 
kyselyissä sama määrä eli peräti 25. Myös kelpoisuusvaatimukset saman tehtäväni-
mikkeen sisällä vaihtelivat, samoin kirjastoalan opintojen painoarvo. Kyselyn 2007 jäl-
keen tilanne ei ole juuri lainkaan parantunut. Esimerkiksi kirjastojen johtajina toimi-
taan vuoden 2016 kyselyn mukaan yhdeksällä erilaisella tehtävänimikkeellä.284 Tämä 
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lisää AMK-kirjastojen eriarvoisuutta. Koska tehtävänimikkeellä on oma vaikutuksensa 
palkkaukseen, AMK-kirjastojen tulisi laatia suositus yhdenmukaisista ja ajantasaisista 
tehtävänimikkeistä, niiden edellyttämistä kelpoisuusvaatimuksista ja vähimmäispal-
koista. Samassa yhteydessä tulisi miettiä, mikä on jatkossa kirjastoammatillisen koulu-
tuksen painoarvo eri tehtävissä. AMK-kirjastot ovat johdettavan henkilömäärän osalta 
erisuuruisia, mikä tulisi myös ottaa huomioon palkkaussuosituksissa. Tärkeää on, että 
alan palkkaus vastaa ammattikorkeakoulujen asiantuntijatehtävien edellyttämää vaa-
timustasoa. Tähän on onnistuttu vaikuttamaan aivan liian vähän kuluneiden 25 vuoden 
aikana. Nyt on aika uudistua!

AMK-kirjastojen kahdessa ensimmäisessä strategiassa pidettiin perusasiana, että kir-
jaston asema organisaatiossa on selkeästi määritelty ja kirjastoa johtavalla henkilöllä 
on riittävät vaikutusmahdollisuudet ja välineet toiminnan toteuttamiseen. Vuoden 2016 
kysely osoittaa, että AMK-kirjastojen etääntyminen ylimmästä johdosta on lisääntynyt 
ja vaikutusmahdollisuudet välillistyneet. Tulosvastuu puuttuu edelleen noin neljäsosalta 
kirjastoista. Yhä harvemmalla kirjastonjohtajalla on enää lähiesimiehenä rehtori tai joh-
toryhmän jäsenyys. Etääntymistä on tapahtunut myös kansallisella tasolla, kun Are-
nen ja AMKIT-konsortion vakiintunut yhteistyö päättyi vuonna 2011. Tämä kehitys on 
heikentänyt kirjastosta tulevan viestin vaikuttavuutta. AMK-kirjastojen haasteena on 
saada säilymään tiiviit yhteydet ammattikorkeakoulujen ylimpään johtoon sekä omassa 
organisaatiossa että kansallisella tasolla Areneen. 

Tämän vuosituhannen alun yhtenä kehityssuuntana on ollut, että ammattikorkea-
kouluissa palveluyksiköistä muodostetaan suurempia hallinnollisia kokonaisuuksia, 
joilla on yksi yhteinen budjetti ja esimies. Tämä malli voi olla ammattikorkeakoulun 
sisäisen synergian kannalta toimiva ja kustannussäästöjäkin tuottava. Sillä on kuiten-
kin kääntöpuolensa. Taloudellisen tulosvastuun puuttuminen saattaa heikentää kirjas-
ton toiminnan tehokkuutta. Kirjaston johtajuuden siirtyminen suuremman kokonaisuu-
den alle on uhka alan asiantuntijuudelle ja motivoituneisuudelle.

Viime aikoina on alkanut esiintyä mielipiteitä, joissa ammattikorkeakoulujen omien 
kirjastopalvelujen olemassaolon tarpeellisuus on kyseenalaistettu285. AMK-kirjastojen 
tulisi pikaisesti yhdessä kiteyttää, miten kirjastojen kokonaisvaltainen kehittäminen 
turvataan muuttuvassa toimintaympäristössä ja mikä on omien laadukkaiden kirjas-
topalvelujen merkitys ammattikorkeakoulujen opetukselle ja tutkimukselle sekä ima-
golle. Ammattikorkeakouluissa on myös pohdittava, mikä on hyvien kirjastopalvelu-
jen vaikuttavuus opetukselle, opiskelijan opinnoissa etenemiselle, tutkimukselle sekä 
alueen elinvoimalle. 
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8. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

Kuluneen toimintahistoriansa aikana Suomen ammattikorkeakoulukirjastot ovat kehit-
tyneet tasavertaisiksi kumppaneiksi muiden kirjastosektoreiden rinnalle. Ammatti-
korkeakoulukirjastojen taivalta ovat värittäneet uuden luomisen into ja tuska mutta 
myös voimakas tahto. Ilman pontta ja määrätietoista kehittämistä eivät lähes tyh-
jästä aloittaneet AMK-kirjastot olisi tänään keskeisiä ammattikorkeakoulujen oppi-
misympäristöjä. Kiitoksen ansaitsevat opetusministeriö alkuvaiheen rahoituksineen ja 
ammattikorkeakoulujen rehtorit tukitoimineen. Suurin ansio kuuluu kuitenkin AMK-kir-
jastojen henkilöstölle, joka on itseään säästelemättä luonut nykyaikaisen ammattikor-
keakoulukirjaston. Toiminnalla on nyt vahva perusta tulevaisuuden haasteisiin.  
 
 
8.1 Leikkaukset haastavat uudistumaan

Tätä historiikkia kirjoitettaessa Suomen valtiontaloudessa eletään leikkausten aikaa. 
Säästötoimet ovat kohdistuneet karvaasti koulutukseen ja siten koko korkeakoulu-
laitokseen. Arene on kannanotoissaan 5.4.2016 ja 17.8.2016 esittänyt, että ammat-
tikorkeakoulutoiminnan rahoitus tulee turvata julkisen talouden vuosien 2017–2019 
suunnitelmassa. Kannanotoissa tuotiin esiin ammattikorkeakouluihin viime vuosina 
kohdistuneet rahoitusleikkaukset, jotka ovat merkinneet perusrahoituksen pienene-
mistä noin 30 prosentilla vuosina 2011–2019. Ammattikorkeakoulujen kehittäminen ja 
uudistaminen on toteutettu voimakkaasti vähenevässä rahoitustilanteessa.286  

Tehdyt rahoitusleikkaukset ovat ammattikorkeakouluille sekä uhka että mahdolli-
suus. Uhkana on, että nykyisenlaisia koulutus- ja palvelukonsepteja ei enää kyetä jat-
kamaan ja osa ammattikorkeakouluista karsiutuu pois. Leikkaukset voivat kuitenkin 
sisältää myös uuden kehityksen siemenen. Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Outi 
Kallioinen katsoo, että taloudellinen tilanne haastaa toiminta- ja työskentelytapo-
jen sekä palvelujen uudistamiseen287. Hämeen ammattikorkeakoulun entinen rehtori 
Veijo Hintsanen uskoo, että rahoitusleikkaukset vauhdittavat uusien yhteistyökuvioi-
den rakentamista ja toiminnan taloudellisuuden parantamista. Kaikkien korkeakoulu-
jen keskinäinen yhteistyö, yliopistot mukaan lukien, tulee olemaan lähivuosien keskei-
nen kehittämiskohde.288 Myös ammattikorkeakoulukirjastojen vetäjät tuovat vahvasti 
esiin korkeakoulujen yhteistyömahdollisuudet syksyllä 2016 tehdyssä kyselyssä. 
Lähitulevaisuudessa yhteistyö lisääntyy ja monimuotoistuu sekä yhteiskirjastojen  
määrä kasvaa.289 

AMK-kirjastojen on varauduttava ammattikorkeakoulujen sisäisen kilpailun kiristymi-
seen. Talouden niukentuessa koulutus- ja palveluyksiköiden toimintaedellytysten jatku-
minen asettuu tiukempaan seulaan. Yksiköiden on pystyttävä osoittamaan palvelujensa 
hyödyt, vaikuttavuus ja taloudellisuus laadullisilla ja määrällisillä mittareilla. Toiminta- 
ja kehittämisresurssien turvaaminen edellyttää yksiköiden vetäjiltä taitoa markkinoida 
palveluja sekä taloudellista panos/tuotos -hallintaa. Kirjastojen vetäjien – kuten myös 
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muun kirjastohenkilöstön – on tehtävä työtä ”oman tonttinsa” olemassaolon puo-
lesta opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen parhaaksi. Opiskelijan on tulevaisuudessa-
kin säilyttävä AMK-kirjastojen palvelukeskiössä.      
 
 
8.2 AMK-kirjaston muuttuva tietoympäristö 

Millaisena AMK-kirjastojen tulevaisuuden tietoympäristö sitten näyttäytyy? Turun 
ammattikorkeakoulun rehtorin Vesa Taatilan vision mukaan ”AMK-kirjastot ovat entistä 
enemmän tiedon saatavuuden asiantuntijayksiköitä, joissa sähköiset paikasta ja ajasta 
riippumattomaan saatavuuteen perustuvat tietoelementit liikkuvat vauhdikkaasti”.290 
Centria-ammattikorkeakoulun koulutusjohtaja Pekka Hulkko näkee tulevaisuuden 
AMK-kirjaston ”tilan (kirjastorakennus) sijasta virtuaalisena, jossa tiedon hakijat ja hyö-
dyntäjät kohtaavat. Näitä kohtaamisia voisi kuvata käsitteellä ’sosiaalinen vuorovaiku-
tus’, joissa kohtaamisissa on mukana pedagoginen ja didaktinen näkökulma uuden tie-
don luomiseen ja jakamiseen.”291  

Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtorin Tapio Varmolan mielestä AMK-kirjastojen 
tulevaisuus ”tulee olemaan merkittävä, jos kirjastot pystyvät uudistautumaan ja jos 
digitalisaatiota osataan hyödyntää ennakkoluulottomasti, mutta kriittisesti”. Varmola 
heittää myös AMK-kirjastojen pohdittavaksi ajatuksen: ”Jos perustaisimme amk-kirjas-
tot nyt, millaisina ne perustaisimme?”292 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun entinen 
rehtori Pertti Vuorela näkee kirjastojen tulevaisuuden positiivisena. Laadukkaat kirjas-
tot ovat välttämättömiä korkeakoulujen toiminnan kannalta. ”Kirjastot ovat korkea-
koulujen yhteinen, kollektiivinen muisti, joka alati täydentyy ja uudistuu.”293

AMK-kirjastojen tulevaisuuden tietoympäristössä on keskeisenä elementtinä avoimesti 
verkossa olevan tiedon käsittely. Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) edistäminen 
on noussut Suomen korkeakouluissa tärkeäksi kehityssuunnaksi. Tavoitteena on, että 
tutkimuksen tuottamat julkaisut ja aineistot sekä niiden metatiedot ovat helposti saa-
tavilla jatkokäyttöä varten.294  Ammattikorkeakoulut kehittävät parhaillaan toiminta-
malleja, joiden avulla niiden tuottama tieto ja osaaminen saadaan avattua ja välitettyä 
kaikkien käyttöön295.
 
Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelujen johtaja Kristiina Hormia-Poutanen näkee 
kirjastoille avoimen tieteen ja tutkimuksen alueella uudenlaisen tulevaisuuden. 
Ammattikorkeakoulukirjastojen tulisi miettiä ja ”skarpata”, minkä palan ottavat tässä 
hoitaakseen. AMK-kirjastojen yksi rooli on yritysyhteistyössä, jossa ammattikorkea-
koulut välittävät tietoa avoimista julkaisuista yrityksille, jotka puolestaan voivat hyö-
dyntää tietoa innovaatioissaan.296        
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8.3. Tietoasiantuntijuus peruspilarina

AMK-kirjaston toiminnan perustana on aina ollut tietoasiantuntijuus: erilaisten tiedon-
lähteiden tuntemus sekä tiedonhallintataitojen ja tiedon järjestämisen osaaminen. 
Tämä ydinosaaminen kantaa myös tulevaisuuteen. Aineiston muoto ja käyttövälineet 
muuttuvat, mutta jatkossakin tarvitaan tietoasiantuntijoita, jotka seulovat lisäänty-
västä tietomassasta ja irrelevantista verkkotiedosta validit aineistot ja järjestävät ne 
käyttäjäystävällisesti opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Tietoasiantuntijoilla on oma 
tärkeä roolinsa lähdekritiikin opettamisessa. 

Tietoasiantuntijoiden työt painottuvat jatkossa verkkopalvelujen sisältöihin ja käytön 
neuvontaan, informaatiolukutaidon opetukseen sekä verkkoaineistojen hankintaan 
ja avoimesti verkossa tarjolla olevan tiedon valintaan. Ammattikorkeakoulujen tieto-
asiantuntijat voivat myös ottaa paikkansa työelämään liittyvissä tutkimus- ja kehittä-
mishankkeissa uuden tiedon tuottajina ja yhteisöllisen tietämyksen rakentajina297. Yli-
opistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön lisääntyessä ammattikorkeakoulujen 
tietoasiantuntijoiden on laajennettava informaatiolukutaidon opetusta käsittämään 
myös tieteellisen lukutaidon valmiuksia298. 

Pelkän tietoasiantuntijuuden varaan ei kuitenkaan pidä jättäytyä. Ammattikorkea-
kouluissa tarvitaan tulevaisuudessa moniosaajia, jotka hallitsevat perussubstanssinsa 
lisäksi muitakin osaamisalueita. Pedagoginen pätevyys, julkaisutoiminnan tuntemus 
sekä johtamis- ja taloushallinnolliset taidot antavat vankempaa osaamispohjaa AMK-kir-
jastolaisille. Myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä teknistyvässä tietoym-
päristössäkin. Omatoimikirjasto itsepalveluineen on hyvä väline, mutta se ei korvaa kir-
jastohenkilöstön ja asiakkaan kasvokkain tai sosiaalisen median välityksellä tapahtuvaa 
vuorovaikutusta. Omatoimikirjasto tarvitsee täydennyksekseen lähes ympärivuorokau-
tisen asiantuntevan chat-palvelun.

8.4 Laajeneva toimintaympäristö 

Ammattikorkeakoulukirjastojen keskinäinen verkostoituminen on koettu koko nel-
jännesvuosisadan toimintahistorian aikana tärkeäksi, ja se on ollut yksi toiminnan 
peruselementeistä. Kansallinen yhteistyö on ollut monimuotoista ja hedelmällistä. 
AMK-kirjastojen heikko kohta on vieläkin kansainvälisyys. Vaikka kansainvälisyysvaih-
dot ja konferenssiesiintymiset ovat lisääntyneet, tällä alueella on paljon parantami-
sen varaa. Veijo Hintsasen mukaan ”olisi kaikkien edun mukaista saada koko korkea-
koulusektori työskentelemään yhdessä kansainvälisesti kilpailukykyisen kirjasto- ja 
tietopalvelujärjestelmän luomiseksi”. Strategisia kumppaneita tulee jatkossa olemaan 
aiempaa enemmän oman maan rajojen ulkopuolella.299 Myös lisääntyvä monikulttuu-
risuus Suomessa asettaa omat haasteensa kirjastoille300.    
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AMK-kirjastojen tähänastinen kehityshuippu ajoittuu vuosituhannen vaihteeseen, jol-
loin perusinfrastruktuuri oli luotu, toiminta hyvässä vauhdissa ja resursointi korkeim-
millaan. Uudella vuosituhannella kehitys on kääntynyt laskuun vähenevien resurssien 
myötä. Tulevaisuus osoittaa, jatkuuko laskeva trendi vai saavutetaanko uudenlainen 
kehityshuippu ”puhtaana” AMK-kirjastona tai mahdollisesti osana moniyhteisöllistä 
korkeakoulukirjastoa. Ammattikorkeakoulukirjastojen vahvuuksia ovat alusta pitäen 
olleet asiakaskeskeisyys, kehitysketteryys, innostuneisuus ja yhteistyöhalu. Nämä vah-
vuudet muodostavat AMK-kirjastoidentiteetin perustan. Tätä perintöä olisi vaalittava 
myös tulevaisuuden muuttuvissa toimintaympäristöissä, olipa kirjasto sitten osana laa-
jempaa sateenvarjoa tai jatkaen omana itsenäisenä AMK-kirjastonaan.
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9.TEEMA-ARTIKKELIT 

 
9.1 Tarja Koskimies, kirjaston johtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
 
KIRJASTON JOHTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Ammattikorkeakoululla pitää olla kirjasto; näin ohjeisti OPM vakinaista toimintalupaa 
hakevia ammattikorkeakouluja. Aluksi ammattikorkeakoulujen kirjastojen asema orga-
nisaatioissa oli moninainen. Lähes vuosikymmen kului ennen kuin suurimmalla osalla 
kirjastoista oli oma johto ja mahdollisuus itsenäisesti suunnitella toimintaansa.  
Kirjasto ammattikorkeakoulussa ei ole eikä saa olla itsestäänselvyys; kirjaston tulee 
aina oikeuttaa olemassaolonsa.  AMKIT-konsortio on toimintansa alusta lähtien laatinut 
ammattikorkeakoulujen kirjastoille tähän työhön ohjeeksi yhteisiä strategioita. Mutta 
millaisia keinoja nämä yhteiset strategiat antoivat oikean suunnan löytämiselle ammat-
tikorkeakoulujen nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä? 

Kirjasto on osa opetusta – tätä polkua ammattikorkeakoulujen kirjastot ovat menes-
tyksellisesti kulkeneet ja saaneet seuraajia myös yliopistojen kirjastoista. Toinen tär-
keä juonne strategioissa on ollut vaade siitä, että ammattikorkeakoulujen kirjastoilla 
pitää olla kyky jatkuvasti sopeutua, muuttua, uudistua ja oppia, ja mikä tärkeintä, kyky 
nopeasti muuttaa toimintatapojaan. Se, että ammattikorkeakoulun kirjaston tehtävä 
on tarjota kaikille, myös organisaation ulkopuolisille käyttäjille, pääsy tietoon ja taata 
erityisesti opetus- ja kehittämistyön edellytykset, on ollut keskeistä.
 
Amk-kirjaston johtaminen, kuten johtaminen aina, on vastuuta tuloksista. Keskeinen 
haaste nyt ja tulevaisuudessa on, että kirjasto tekee toimintansa ja vaikuttavuutensa 
näkyväksi; kirjasto ei saa olla organisaatiossaan erillinen saareke. Digitaalisten palve-
lujen kehittäminen, tiedon ja tieteen avoimuus sekä avoin julkaiseminen haastavat kir-
jastojen vanhat toimintatavat.

Mitkä ovat tärkeimmät tulevaisuuden haasteet, millaisia asiantuntijoita kirjastot tarvit-
sevat? Kirjastoille ominaisten palvelujen jatkuva kehittäminen ja palvelujen vienti osaksi 
ammattikorkeakoulujen päivittäistä toimintaa edellyttää, että kirjastoissa on jatkossa 
monenlaisia osaajia. Markkinointiviestinnän ja lobbauksen tarvetta ei koskaan voine 
korostaa tarpeeksi, mutta myös käytettävyysasiantuntemus ja tekijänoikeuslainsää-
dännön tuntemus ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä taitoja kirjastoammattilaisille.
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9.2 Jussi Kärki, kirjastopäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu 
 
DIGITALISAATIOSSA YHTEISÖLLISYYS KIRJASTON 
VOIMAVARANA – TIETOJÄRJESTELMÄT 

Kirjastojen – erityisesti kansainvälisessä mittakaavassa pienten AMK-kirjastojen - 
yhteistyön tulokset ovat vuosien aikana näkyneet ehkä parhaiten e-aineistojen han-
kinnan lisäksi kirjastojärjestelmien kehittämisessä. Yhtenä tärkeänä lenkkinä tässä on 
toiminut Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, mutta vähintään yhtä merkittävää 
on ollut AMK-kirjastojen välinen yhteistyö niin järjestelmien hankinnassa kuin aineisto-
jen ja asiakasliittymien hyödyntämiseen tähtäävässä tiedonhankintataitojen opetuk-
sessa ja ohjauksessa. Tässä en puutu tiedonhankintataitoihin, sen merkitys tulee esiin 
toisaalla tässä historiikissa.

Kirjastojärjestelmien osalta uusi aikakausi alkoi 2002, jolloin AMK-kirjastoissa otettiin 
käyttöön Voyager-järjestelmä - yhtäkkiä oli yksi kirjastojärjestelmä koko maan tieteelli-
sissä kirjastoissa. Jo käyttöönottovaihe oli koko kentän yhteinen ponnistus, tietoja jaet-
tiin hyvin aktiivisesti käyttöönotto-aalloista seuraavaan ja innostus oli valtava. AMK-kir-
jastoissa ei tuohon aikaan ollut juurikaan IT-osaamista, mutta tuon useamman vuoden 
kestäneen projektin seurauksena meillä oli yksi sukupolvi teknisemmin ajattelevia kir-
jastolaisia – tämä näkyi myöhemmin Nelli, Theseus, KDK jne. hankkeissa, joiden käyt-
töönotot menivät hyviksi havaittujen käytäntöjen ja toimintatapojen mukaan kaiken-
laisen tiedon jakamisen merkeissä.
 

Missä olemme vuonna 2017?

Uuden kirjastojärjestelmän hankinta on taas vauhdissa (takkuinen taival alkoi jo 2008), 
uudenlaiset verkkoaineistot tuovat tarpeita kirjastojen palvelujen uudelleen miettimi-
selle, avoin julkaiseminen, tieteen avoimuus, taloudellisen tilanteen kiristyminen, pie-
nenevät henkilöresurssit, digipedagogiikka... Uuden sukupolven kirjastojärjestelmissä 
on ajatuksena hallinnoida kaiken tyyppisten aineistojen elinkaari hankinnasta käyttöön 
ja poistoon asti. Lisenssien hallinta, käyttöoikeuksien jakaminen jne. mahdollistuvat 
mukana olevalla ERM-kytkennällä. Juuri tämänkaltaisissa tilanteissa verkostojen voima 
tulee esiin, yksinään ei luultavasti yksikään AMK-kirjastoista selviäisi näistä haasteista 
vaan verkostojen tukea ja tietojen jakamista tarvitaan määrittelytyössä ja käyttöön-
otossa. Muutamien vuosien kuluttua tätä vaihetta ajateltaneen lähtölaukauksena oma-
toimikirjastoille, painetun kurssikirjojen merkityksen vähentymiselle, tutkimusaineis-
ton hallinnalle ja muille uuden ajan kirjastopalveluille.
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9.3 Hanna Lahtinen, tieto- ja julkaisupalvelujen johtaja,  
Laurea-ammattikorkeakoulu  
 
KOULUTUKSEN INFORMAATIOLUKUTAIDON OHJAAMISESTA 
TYÖELÄMÄN INFORMAATIOLUKUTAITOJEN KEHITTÄJÄKSI  

Informaatiolukutaidon (IL) oppimistavoitteiden integrointi opetussuunnitelmiin ja 
opintojaksojen toteutuksiin on vaikuttanut korkeakoulukirjastojen toimintaan viimei-
sen kahden vuosikymmenen ajan. IL:n integroimisen haasteet ammattikorkeakouluissa 
ovat pitkälti samoja kuin kansainvälisissä tutkimuksissakin on tunnistettu (esim. Mounce 
2010; Pritchard 2010; Medaille & Shannon 2012; Saunders 2012; Schulte 2012; Creaser 
& Spezi 2013; Franklin 2013). Vaikka IL:n merkitys ja tärkeys on tunnustettu korkea-
kouluissa, niin IL:n ohjauksen systemaattinen toteuttaminen osana opetussuunnitel-
maa on edennyt hitaasti. IL:n tavoitteet ovat toteutuneet osittain ja hajanaisesti joh-
tuen siitä, että muutos on edellyttänyt mm. resurssien, asenteiden, osaamisen, roolien 
ja prosessien uudelleen tarkastelua korkeakouluissa. IL:ssä kohtaavat sekä opetuksen 
että kirjaston erilaiset työkulttuurit. 

Viime aikoina myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (tki) on haastanut 
informaatiolukutaidon käsitystä. Paljon on keskusteltu siitä, mitä ja miten pitäisi ohjata, 
jotta ohjaus olisi tehokasta ja vaikuttaisi opiskelijoiden ja tki-yhteisöjen informaatiolu-
kutaidon kehittymiseen. Kriittistä keskustelua onkin tärkeää käydä edelleen, koska toi-
mintaympäristö on muutoksessa, ja myös jotta käsityksemme informaatiolukutaidosta 
kehittyy ja syvenee.

Informaatiolukutaidon ohjaaminen on korkeakouluissa toteutettu opiskelijan opin-
noissa tarvitsemien tiedonlähteiden paikantamisen ja välineiden käytön näkökulmasta 
(Hepworth & Smith 2008; Sokoloff 2012; Saunders 2012). Vähemmän on pohdittu, mil-
laista osaamista opiskelijat tarvitsevat työelämässä ja miten sen kehittymistä tuetaan 
koulutuksen aikana. Tutkimuksissa (Hepworth & Smith 2008; Crawford & Irving 2009; 
Lloyd 2011) on todettu, että työelämässä tietokäytännöt, kuten asiantuntijuuden jaka-
minen, yhteisöllisen tietämyksen rakentaminen, tiedon arviointi ja uuden tiedon tuot-
taminen, ovat keskeisempiä kuin esimerkiksi taito osata paikantaa informaatiota tieto-
kannoista, joihin kirjastojen IL-ohjaus on keskittynyt. Korkeakoulujen IL-ohjauksen on 
todettu (Lloyd 2010; Head 2012; Abram 2013) antavan huonosti valmiuksia työelämän 
tarpeisiin. 

Kirjastoissa on ollut pyrkimyksiä syventää ymmärrystä myös työelämän informaatio-
lukutaidoista. Tietoasiantuntijoiden osallistuminen esimerkiksi hankkeisiin yhdessä 
opettajien, opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden kanssa on lisännyt näkemystä 
työelämän informaatiolukutaidoista (Lahtinen 2016). Työelämän IL:t eivät ole kuiten-
kaan yhtä helposti määriteltävissä standardoituina osaamistaitoina kuin koulutuksen 
informaatiolukutaito, koska työelämässä tarvittavat informaatiolukutaidot määrittyvät 
kontekstissaan ja tilanteisesti, eivätkä ole siten yksiselitteisesti määriteltävissä (Lloyd 
2010). 
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Yksi ensimmäisiä työelämän moniammatillisia hankkeita, joihin tietoasiantuntijat osal-
listuivat, oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama terveydenhuollon eNNI-hanke 
(Valtakunnallinen hanke lakisääteisen sähköisen potilaskirjaamisen opetuksen kehittä-
miseksi 2009 - 2010), jonka tarkoituksena oli muodostaa hoitoalan koulutuksen, työ-
elämän ja kirjastojen välille uudenlaista yhteistyötä. Tavoitteena oli kehittää työkäy-
täntöjä yhteistyössä hoitoalan ammattilaisten, ammattiin opiskelevien, opettajien ja 
tietoasiantuntijoiden kanssa. Kehittämisen kohteina olivat mm. määrämuotoisen poti-
laskirjaamisen käytännöt sekä tutkimukselliseen näyttöön perustuva toimintamalli 
hoitotyössä. Hankkeessa muodostettiin alueellisia kumppanuusverkostoja, koulutet-
tiin henkilöstöä sekä kehitettiin työrooleja ja -käytäntöjä. Hankkeeseen osallistuneiden 
taustat, työympäristöt, -käytännöt ja -kokemukset olivat erilaisia, jolloin tietoasian-
tuntijoiden oletettiin vahvistavan ja edistävän yhteisöjen tietoperustaa ja -käytäntöjä. 
eNNI-hankkeeseen osallistui:
  
 • 38 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota: 58 työyhteisöä, 
  116 yhdyshenkilöä, 1400 hoitajaa 
 • 19 ammattikorkeakoulua: 44 yhdysopettajaa, 20 tietoasiantuntijaa, 
  77 opiskelijaa. 
 
Hankkeessa oli mukana lähes kaikki hoitoalan ammattikorkeakoulut sekä erityyppisiä 
hoitoalan työpaikkoja, mm. sairaalan osastoja, poliklinikoita, terveyskeskuksia, päi-
vystysyksikköjä sekä kotihoidon ja fysioterapian yksikköjä. (Ora-Hyytiäinen 2010). 
           
Hankkeessa toimiessaan tietoasiantuntijalla on erilaisia rooleja tilanteesta, tarpeista 
ja odotuksista riippuen. Roolin muotoutuminen riippuu paljon myös tietoasiantuntijan 
valmiuksista ja osaamisesta. Tietoasiantuntijan rooli voi hankkeessa muokkautua perin-
teisen palvelun kaltaiseksi. Tällöin tietoasiantuntija odottaa toimeksiantoja hankkeelta, 
mutta ei osallistu muuten hankkeen toimintaan. Toisaalta tietoasiantuntija voi jäsentää 
tietotarpeita proaktiivisesti pyrkien edistämään ja ohjaamaan tiedonlähteiden paikan-
tamista ja käyttöä hankkeessa. Tietoasiantuntijan rooli voi muotoutua myös työ- tai 
hankeyhteisön tietoperustaa rakentavaksi sekä tietokäytäntöjä luovaksi, kehittäväksi 
ja ylläpitäväksi. Tietokäytännöt nivoutuvat usein paikallisiin työkäytäntöihin, jolloin tie-
toasiantuntijan toiminnalla on merkitystä työn sujuvassa etenemisessä. (Lahtinen 2016) 
Tietoasiantuntijan työ on muuttumassa kirjastossa työskentelystä myös kirjaston ulko-
puolella työskentelyksi, johon sisältyy yhteisöjen tietoperustan rakentamista sekä tie-
tokäytännöistä huolehtimista. 
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9.4 Markku Laitinen, suunnittelija, Kansalliskirjasto  
 
TILASTO SEN TODISTAA: VAIKUTTAVA AMMATTIKORKEA 
 
Johdanto
 
Ammattikorkeakoulujen (amk) kirjastojen vuositilastot kootaan Tieteellisten kirjastojen 
yhteistilastoon. Tilasto ilmestyi painettuna vuoteen 2001 asti ja vuodesta 2002 lukien 
vuositilastot on tallennettu Tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokantaan (KITT2) 
kansanvälisen kirjastotilastostandardin ISO / SFS-ISO 2789 mukaisesti. Tietokannan 
ylläpidosta vastaa Kansalliskirjasto ja se antaa kokonaiskuvan Suomen tieteellisten kir-
jastojen voimavaroista, kokoelmista ja palveluista.

Tilasto on kirjaston johtajalle ja muille kirjastoa koskevia päätöksiä tekeville tärkeä pää-
töksentekoa tukeva faktatiedon lähde. Tilaston rinnalle tarvitaan kuitenkin myös muuta, 
laadullista tietoa ja sitä saadaan mm. loppukäyttäjäkyselyistä. Kun tilastoista saatavan 
faktatiedon rinnalle kerätään esim. käyttäjäkyselyistä saatavaa laadullista dataa, saa-
daan tietoja yhdistelemällä uudella tavalla tietoa esim. resursoinnin vaikutuksesta pal-
velujen laatuun tai kirjaston vaikuttavuudesta ja asiakkailleen tuottamasta arvosta. 
Työkaluja tähän antaa uusi standardi SFS-ISO 16438, ”Tieto ja dokumentointi. Kirjas-
tojen vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät ja toimenpiteet”, jonka avulla kirjasto-
jen vaikuttavuutta ja arvoa voidaan arvioida kansainvälisesti yhdenmukaisella tavalla. 
Standardissa määritellään kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävät termit ja 
kuvataan kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnissa sovellettavat menetelmät.
Kummankin edellä mainitun standardin periaatteita hyödynnetään kirjastotoiminnan 
arvioinnissa.          
 
 
Amkit yhteistilastossa

Ensimmäiset ammattikorkeakoulujen nimellä toimivat oppilaitokset käynnistyivät 
vuonna 1996 (Öhman 2009), mutta yhteistilastoon ensimmäiset tulevat amk-kirjas-
tot ilmestyivät jo vuoden 1994 tilastoinnista lukien. Aluksi tilastossa oli vain muutama 
amk-kirjasto nimellä ”Muut oppilaitoskirjastot”, mutta vuoden 1999 tilastoinnista lukien 
jo viidentoista amk-kirjaston voimalla ja niitä myös kutsuttiin ammattikorkeakoulukir-
jastoiksi.

Ammattikorkeakoulujen lukumääräinen kehitys yhteistilastossa oli aluksi nouseva, 
vakiintuen vajaaseen kolmeenkymmeneen vuosituhannen vaihteessa. OKM:n käyn-
nistämä korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen alkoi näkyä myös yhteistilastossa 
sitä mukaa kun ammattikorkeakoulujen ja/tai niiden kirjastojen organisaatiot uudistui-
vat – tapahtui fuusioita ja korkeakoulukirjastojen, hallinnollisten yksiköitten ja toimipis-
teitten määrä alkoi kääntyä laskuun (1).
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Yhteistilasto sisältää kirjaston ja kehysorganisaation perustietojen lisäksi tiedot kokoel-
mista ja niiden kartunnasta, asiakastyypeistä ja kokoelmien käytöstä (mm. lainat, elekt-
ronisten aineistojen lataukset, tietopalvelu), aukioloajoista ja tiloista sekä taloudesta 
ja henkilökunnasta.         
 
 
Vaikuttava kirjasto – arvoa asiakkaalle

Tilastotietoa ja sen pohjalta laskettuja vertailulukuja käytetään kirjaston toiminnan arvi-
oinnissa ja päätöksenteon tukena. Toisaalta vasta kirjaston datan yhdistäminen muuhun 
kehysorganisaatiosta kerättävään tilastotietoon tuottaa päätöksenteolle tarvittavia mit-
tareita. Kerättyä tietoa tulee siis yhdistää muualta saatavaan tietoon ja näin tietoa jaloste-
taan sellaisiksi tunnusluvuiksi, joiden avulla voidaan arvioida esim. kirjaston vaikuttavuutta 
ja sen asiakkaille tuottamaa lisäarvoa.

Panostus kirjastoon käynnistää toiminnalliset prosessit, joiden tuloksena asiakkaat saavat 
palveluja, joiden ansiosta he voivat kokea saavansa hyötyä. Tämä ns. ”vaikuttavuusketju” 
on esitetty kuvassa 2.

Kuva 1. Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen myötä tapahtuneet hallinnolliset uudistukset ja toiminto-
jen tehostamiset näkyvät selvästi ammattikorkeakoulujen toimipisteiden ja hallinnollisten yksiköiden määrän 
vähenemisenä. Myös korkeakoulujen fuusiot näkyvät tilastossa.

Kuva 1.
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Kuva 2. ”Vaikuttavuuden rattaat”. Alkuperäinen englanninkielinen kuva julkaisussa: Laitinen, M. (2014): Can 
impact be standardised? ISO 16439 standard as a tool for evaluating the impact and value of library. QQML 
2014, Istanbul, Turkey.

Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointi on osa ammattikorkeakoululain 62§:n edel-
lyttämää korkeakoulun toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Lain 45§ säätää tilastoista ja 
muusta seurannasta osana koulutuksen ja tutkimuksen arviointia ja kehittämistä.

Vuonna 2009 valmistui Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) työryhmän mietintö, jossa 
korkeakoulukirjastojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman sekä tietoaineistojen käytön 
turvaamiseksi esitettiin, että OKM alkaisi seurata korkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelu-
resursointia vuodesta 2012 alkaen. Tavoitteena oli, että korkeakoulu käyttäisi vähintään 5 %  
kokonaisbudjetistaan kirjasto- ja tietopalveluihin.     

Seuranta ei käynnistynyt ministeriön tasolla, mutta KITT2:een tehtiin mittari, Kirjaston 
kokonaiskulut / kehysorganisaation kokonaiskulut %, joka kerää tämän luvun koko aika-
sarjasta (3). KITT2:n mittari kertoo, että amk-kirjastojen osuus on liukunut hiljalleen vuo-
den 2002 n. 3,5 prosentista n. 2,5 prosenttiin vuonna 2015 – kirjastojen toivoma tavoite 
on siis jäänyt yhä kauemmas.        
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Sama kehitys näkyy myös tarkasteltaessa kirjaston ja korkeakoulun budjettia: kun 
korkeakoulujen budjetti yhteensä on kasvanut 700 miljoonasta eurosta vuonna 2002 
vajaaseen 900 miljoonaan euroon vuonna 2015, on kirjastojen yhteen laskettu budjetti 
supistunut saman ajanjakson kuluessa 24 miljoonasta eurosta runsaaseen 22 miljoo-
naan euroon. (4).

Kuva 4.

Kuva 4. Amk-kirjastojen budjetti (rahoitus omalta kehysorganisaatiolta) yhteensä oli vuonna 2015 selvästi  
pienempi kuin aikasarjan alussa 2002.

Kuva 3. Amk-kirjastojen rahoitusosuus kehysorganisaation kokonaismenoista jää yhä kauemmaksi 
työryhmän 2009 asettamasta tavoitteesta.

Kuva 3.
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Kuva 5.

Kuva 5. Tyytyväisyys elektronisiin aineistoihin on pysynyt hyvällä tasolla ja kustannuskehitys maltillisena. Käy-
tön voimakas kasvu ilman, että nimekemäärissä ja kustannuksissa on tapahtunut muutosta, voi kertoa paitsi 
onnistuneesta tiedottamisesta myös siitä, että aineistovalinnat ovat vastanneet käyttäjien tarpeisiin. Ne eivät 
myöskään näytä vaikuttaneen kustannuskehitykseen.

Asioilla on kuitenkin puolensa; tilasto tarjoaa määrälliset mittarit ja niiden antama kuva 
on useimmiten yksipuolinen. Arvioitaessa kirjaston vaikuttavuutta ja arvoa tarvitaan 
tilastotiedon rinnalle myös laadullista tietoa, jota saadaan esim. kirjastojen asiakasky-
selyistä, jotka ovat välttämätön keino asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi ja kirjas-
totoiminnan vaikuttavuuden osoittamiseksi.

Näin tarkastellen mihinkään ”resurssimarinaan” ei toistaiseksi olekaan aihetta, sillä 
amk-kirjastot ovat sekä tilastojen että asiakaskyselypalautteen perusteella onnistu-
neet hyvin esim. elektronisten aineistojensa suhteen. Kuvasta 5 näkyy, että kirjastot 
ovat onnistuneet pitämään elektronisten aineistojen määrän ja kustannusten kehityk-
sen harmonisena toisiinsa nähden ja samalla näiden aineistojen käyttö on kasvanut erit-
täin voimakkaasti. Samalla asiakastyytyväisyys näihin aineistoihin on pysynyt korkealla 
tasolla – viesti, joka kertoo onnistuneesta kokoelmapolitiikasta.

Elektronisia aineistoja voidaan siis pitää menestystarinana ammattikorkeakouluissa – 
on saavutettu ”kustannustehokasta vaikuttavuutta”. 

Hyvä taso ei kuitenkaan säily säilyttämättä nykyisessä poliittis-taloudellisessa tilan-
teessa – jossain on se kriittinen piste, jolloin talouden supistukset lopulta alkavat vai-
kuttaa palvelujen tasoon ja sitä kautta asiakastyytyväisyyteen. Onkin siis syytä myös 
jatkossa huolehtia resurssien oikeasta allokoinnista ja pitää huolta siitä, ettei kirjastoon 
sijoitettava taloudellinen panos painu alle ”kriittisen rajan” – milloin se saavutetaan,  
kas siinä kysymys!
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LYHENTEET JA SANOJEN SELITYKSIÄ 
 
Academic Press = kausijulkaisupaketti
AK-KK = Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus
AMK = ammattikorkeakoulu
AMKirjo = ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokous
AMKIT = ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio 
AMYLI = ammattikorkeakoulu- ja yliopistokirjastojen yhteistyötyöryhmä
ARCADA = Yrkeshögskolan Arcada, Ammattikorkeakoulu Arcada
ARENE = Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto
ATT= Avoin tiede ja tutkimus
CENTRIA = Centria ammattikorkeakoulu
Creating Knowledge = kirjastoalan konferenssi 
CSC = Tieteen tietotekniikan keskus 
DIAK = Diakonia-ammattikorkeakoulu
EBSCO = kausijulkaisupaketti
ECIL = European Conference on Information Literacy
ECTS= European Credit Transfer System
ENDEAVOR = nykyisen kirjastojärjestelmä Voyager tuotantoyhtiö
 eAineistohanke = Virtuaaliammattikorkeakouluun toteutettu elektronis- 
 ten aineistojen hanke
EKAMK = Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu, nykyisin Saimaan ammattikorkeakoulu
EVTEK= Espoo-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu, nykyisin osa Metropolia  
 Ammattikorkeakoulua
EVUGM =European Voyager User Group Meeting
EZPROXY = eAineistojen etäkäytön mahdollistava välityspalvelin
Finelib = Finnish Electronic Library, Kansallinen elektroninen kirjasto 
Finna = Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden hakupalvelu
FUNET = Finnish University and Research Network 
Gemini = kirjastojärjestelmä
GSLG = Guilding Star Library Group
HAAGA-HELIA = HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
HAMK = Hämeen ammattikorkeakoulu
Helecon = Helsingin kauppakorkeakoulun viitetietokanta
HUMAK = Humanistinen ammattikorkeakoulu
HY = Helsingin yliopisto
HYK = Helsingin yliopiston kirjasto
IAML = International Association of Music Libraries
IATUL = International Association of University Libraries
IFLA = International Federation of Library Associations 
IGeLU = The International Group of Ex Libris Users 
IL = informaatiolukutaito
JAMK = Jyväskylän ammattikorkeakoulu
JURE = korkeakoulujen kansallinen julkaisurekisteri
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KAMK = Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia AMK = Karelia ammattikorkeakoulu
KDK = Kansallinen digitaalinen kirjasto 
Kiri = kirjastojärjestelmä
Kirjasto3000 = kirjastojärjestelmä
KirjastoMOVE = ammattikorkeakoulukirjastojen liikuntakampanja 
Kirma = kirjastojärjestelmä 
KiTipro = ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyöprojekti
KK = Kansalliskirjasto
KREODI = ammattikorkeakoulujen verkkolehti
KTAMK = Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, nykyisin osa Lapin ammattikorkeakoulua 
KYAMK = Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
KVAK = kahden vuoden ammattikorkeakoulukirjastolainen (palkinto)
LAMK = Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin AMK = Lapin ammattikorkeakoulu 
LAUREA = Laurea-ammattikorkeakoulu
LIBER = Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European 
    Research Libraries, Euroopan tieteellisten kirjastojen yhteenliittymä
LILAC = Librarians’ Information Literacy Annual Conference
LINNEA-tietokannat
 Linda = yliopistokirjastojen yhteistietokanta – nykyisin seuraaja Melinda
 Manda = maakuntakirjastojen yhteistietokanta - ei enää toiminnassa
 Arto = kotimainen artikkeliviitetietokanta
 Viola = Suomen kansallisdiskografia
MAMK = Mikkelin ammattikorkeakoulu
METALIB = Ex Libriksen kehittämä metahakuohjelma
METROPOLIA = Metropolia Ammattikorkeakoulu
Nelli-portaali = National Electronic Library Interface
Nord-ID = Pohjoismainen tietohuoltokonferenssi
NOVIA = Yrkeshögskolan Novia
OAMK = Oulun ammattikorkeakoulu
OPAC = Online Public Access Catalogue – verkossa oleva kirjastotietokanta
OA = Open access
OPH = Opetushallitus
OKM = opetus- ja kulttuuriministeriö
OPM = opetusministeriö
Pallas = kirjastojärjestelmä
PrettyLib = kirjastojärjestelmä
Primas = kirjastojärjestelmä
PSAMK = Pohjois-savon ammattikorkeakoulu, nykyisin Savonia AMK 
RAKE = Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen
RAKETTI-hanke = RAkenteellisen KEhittämisen Tukena Tietohallinto 
RAMK = Rovaniemen ammattikorkeakoulu, nykyisin osa Lapin ammattikorkeakoulua
Saimaan AMK = Saimaan ammattikorkeakoulu
SAMK =Satakunnan ammattikorkeakoulu



105

Savonia AMK = Savonia ammattikorkeakoulu, ennen Pohjois-Savon ammattikorkea-
koulu 
SEAMK = Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
SFX = Ex Libriksen kehittämä OpenURL linkityspalvelu
Suomen laki = tietokanta 
SYN = Suomen yliopistokirjastojen neuvosto
TAMK = Tampereen ammattikorkeakoulu
TaY = Tampereen yliopisto 
Tritonia = yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskirjasto 
Turun AMK = Turun ammattikorkeakoulu 
TYT = Tampereen yliopiston täydennyskoulutuslaitos
UAS = University of Applied Sciences
UKJ = uusi kirjastojärjestelmä 
VAMK = Vaasan ammattikorkeakoulu 
VirtuAMK = virtuaaliammattikorkeakoulu 
VOYAGER = Voyager User Group Meeting, korkeakoulujen kirjastojärjestelmä 
VTLS = amerikkalainen kirjastojärjestelmä 1990-luvulla käytössä suomalaisissa yliopis-
tokirjastoissa
VuFind = kirjastoille suunnattu avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjaston hakupalvelu
VUGM = Voyager User Group Meeting
XAMK = Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
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LIITE 1.

VÄLIAIKAISET AMMATTIKORKEAKOULUT 1991

Valtioneuvoston 11.4.1991 ja 31.10.1991 myöntämät ensimmäiset kokeiluluvat 
väliaikaisille ammattikorkeakouluille 

1) Espoo-Vantaan väliaikainen teknillinen ammattikorkeakoulu
 Espoo-Vantaan teknillinen oppilaitos

2) Haaga Instituutin hotelli-, ravintola- ja matkailualan väliaikainen 
ammattikorkeakoulu 
 Haaga Instituutti

3) Helsingin väliaikainen liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu
 Atk-instituutti
 Helsingin Sihteeriopisto
 Suomen Liikemiesten kauppaopisto

4) Vantaan väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Tikkurilan ammattioppilaitos
 Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
 Vantaan sosiaalialan oppilaitos
 Vantaan terveydenhuolto-oppilaitos
 Kauppiaitten kauppaoppilaitos

5) Turun väliaikainen teknillinen ammattikorkeakoulu
 Turun teknillinen oppilaitos

6) Satakunnan väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Porin kauppaoppilaitos
 Porin hotelli- ja ravintolaoppilaitos
 Porin teknillinen oppilaitos
 Rauman kauppaoppilaitos
 Etelä-Satakunnan kauppaoppilaitos
 Pohjois-Satakunnan kauppaoppilaitos
 Porin terveydenhuolto-oppilaitos
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7) Hämeen väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Forssan teknillinen oppilaitos
 Hämeenlinnan teknillinen oppilaitos
 Riihimäen teknillinen oppilaitos
 Valkeakosken teknillinen oppilaitos
 Evon metsäoppilaitos
 Lepaan puutarhaoppilaitos
 Mustialan maatalousoppilaitos
 Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopisto
 
8) Lahden väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Lahden kauppaoppilaitos
 Lahden taideinstituutti
 Päijät-Hämeen sosiaalialan oppilaitos
 Lahden diakoniaopisto
 Lahden muotoiluinstituutti
 Lahden teknillinen oppilaitos
 Lahden terveydenhuolto-oppilaitos
 Heinolan seudun kauppaoppilaitos

9) Tampereen väliaikainen ammattikorkeakoulu 
 Tampereen teknillinen oppilaitos

10) Kotkan väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Kotkan teknillinen oppilaitos
 Kotkan metsä- ja puutalousoppilaitos
 Kotkan merenkulkuoppilaitos

11) Etelä-Karjalan väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Imatran kauppaoppilaitos
 Lappeenrannan kauppaoppilaitos
 Imatran teknillinen oppilaitos
 Lappeenrannan teknillinen oppilaitos

12) Mikkelin väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Mikkelin liiketalouden instituutti
 Mikkelin teknillinen kauppaoppilaitos
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13) Pohjois-Karjalan väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Joensuun kauppaoppilaitos
 Wärtsilän teknillinen oppilaitos
 Outokummun ammatillinen oppilaitos
 Joensuun koti- ja laitostalousoppilaitos
 Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
 Pohjois-Karjalan terveydenhuolto-oppilaitos
 Joensuun metsä- ja puutalousoppilaitos
 
14) Pohjois-Savon väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Kuopion kauppaoppilaitos
 Varkauden kauppaoppilaitos
 Walter Ahlströmin teknillinen oppilaitos
 Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia
 Kuopion teknillinen oppilaitos

15) Jyväskylän väliaikainen palvelualojen ammattikorkeakoulu 
 Jyväskylän kauppaoppilaitos
 Jyväskylän hotelli- ja ravintolaoppilaitos
 Keski-Suomen ammattioppilaitos
 Keski-Suomen kotitalousopettajaopisto
 
16) Vasa temporära tekniska yrkeshögskola
 Vasa tekniska läroanstalt

17) Seinäjoen väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Seinäjoen kauppaoppilaitos
 Seinäjoen sosiaalialan oppilaitos
 Seinäjoen teknillinen oppilaitos
 Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitos
 Ilmajoen maatalousoppilaitos

18) Kokkolan väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Kokkolan ammattioppilaitos
 Kokkolan kauppaoppilaitos
 Kokkolan talous- ja sosiaalialan oppilaitos
 Kokkolan teknillinen oppilaitos
 Kokkolan terveydenhuolto-oppilaitos

19) Yrittäjien väliaikainen ammattikorkeakoulu 
 Suomen Yrittäjäopisto
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20) Kajaanin väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Kajaanin kauppaoppilaitos
 Kajaanin terveydenhuolto-oppilaitos
 Kajaanin teknillinen oppilaitos
21) Oulun väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Oulun kauppaoppilaitos
 Oulun sosiaalialan oppilaitos
 Oulun terveydenhuolto-oppilaitos
 Oulun diakoniaopisto
 Oulun terveydenhuolto-oppilaitos

22) Kemi-Tornion väliaikainen ammattikorkeakoulu
 Kemin kauppaoppilaitos
 Kemin sosiaalialan oppilaitos
 Tornion liiketalouden ja tietotekniikan instituutti
 Kemin teknillinen oppilaitos
 Kemin terveydenhuolto-oppilaitos
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LIITE 2. 
 
AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN JA KORKEAKOULUJEN  
YHTEISKIRJASTOJEN VASTUUHENKILÖT 1991–2016 

Yrkeshögskolan Arcada
(aikaisemmin Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola ja Högskolan Arcada) 

• Maria von Hertzen 1997–

Centria-ammattikorkeakoulu 
(aikaisemmin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja Kokkolan ammattikorkeakoulu)

• Helinä Kolehmainen 1991–1995
• Hanna-Riina Aho 1995–

Diakonia-ammattikorkeakoulu

• Päivi Ylätalo 1993–1998 ja 2000–2008
• Päivi Vuoristo 1998–2000
• Marketta Fredriksson 2008–2009
• Harri Ahonen 2009
• Susanna Kinnari 2010–

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
(Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu ja Helsingin liiketalouden ja hallinnon 
ammattikorkeakoulu yhdistyivät 1.1.2007 Haaga-Helia ammattikorkeakouluksi.) 

• Eeva Klinga-Hyöty 2007–
 
Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu

• Silja Saalasvuo 1991–2005 
• Marika Puputti 2005–2006

Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu  

• Markku Komulainen 1992–1996 
• Eeva Klinga-Hyöty 1997–2006

Humanistinen ammattikorkeakoulu

• Kauko Maskulainen 1996 
• Timo Turja 1997–1998
• Tero Kansanaho 1999–2000
• Kauko Maskulainen 2001–

Hämeen ammattikorkeakoulu

• Iiris Karppinen 1996–2002 (sisältää virkavapausajat) 
• Sirkka Ruokolainen, sijaisuus 1998 ja 2003, jaettu sijaisuus 2000–2001 
• Silja Shepherd, jaettu sijaisuus 2000–2001
• Liisa Niinikangas 2002–2003
• Sinikka Luokkanen 2003–
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Jyväskylän ammattikorkeakoulu

• Eva Ijäs 1997–2007 
• Antti Seppänen 2007–2009 
• Risto Heikkinen 2009–2012 
• Teemu Makkonen 2012–

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
(Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyivät 1.1.2017 Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakouluksi. Niiden kirjastot yhdistettiin 1.3.2013. Kotkan väliaikainen 
ammattikorkeakoulu yhdistyi Kymenlaakson ammattikorkeakouluun 1.8.1996.) 

• Iiris Kuusinen 2013–2016 
• Pekka Uotila 2016– 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

• Iiris Kuusinen 1996–2013

Kotkan va. ammattikorkeakoulu

• Virpi Karvinen 1992–1996

Mikkelin ammattikorkeakoulu 

• Marja-Leena Saarinen 1991–2013

Kajaanin ammattikorkeakoulu 

• Leena Marja Tikkanen 1991–1992 
• Jarmo Saarti 1993–1996 
• Outi Vaattovaara 1997–1999
• Riitta-Liisa Karjalainen 1999–

Karelia-ammattikorkeakoulu
(aikaisemmin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

• Marjariitta Viiri 1991–2003 
• Arja Kuisma 2004–2009 
• Kirsi Mononen 2010 ja 2012  
• Antti Peltonen 2010–2012 
• Kari Tiainen 2012–  

Lahden ammattikorkeakoulu  

• Sirkku Blinnikka 1991–2015  
• Mia Willman 2015– 

Lapin korkeakoulukirjasto
(Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhdistyivät 1.1.2014 Lapin ammattikorkeakouluksi. Niiden 
kirjastot muuttuivat 2010 osaksi Lapin korkeakoulukirjastoa yhdessä Lapin yliopiston kirjaston kanssa.) 

• Susanna Parikka 2014– 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

• Marja Widenius 1993–2002 
• Jukka Ristiluoma 2002–2007
• Marjatta Puustinen 2007–2013

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

• Heli Saarinen 1999–2000
• Maija Koponen 2001–2013
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Lappeenrannan tiedekirjasto
(Saimaan ammattikorkeakoulun kirjasto yhdistyi Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
kirjastoon 1.8.2011. Saimaan ammattikorkeakoulun aiempi nimi: 

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu.) 

• Ulla Ohvo 2011– 

Saimaan ammattikorkeakoulu 

• Katri Vänttinen 1994–1997 
• Kimmo Tuominen 1997–1998 
• Marja Huuhtanen 1998–2001 
• Ulla Ohvo 2001–2010 
• Sanna Savolainen 2010–2011
 

Laurea-ammattikorkeakoulu (aikaisemmin Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu ja Vantaan 
ammattikorkeakoulu)  
•  Hanna Lahtinen 2000– 

Vantaan ammattikorkeakoulu
•  Terttu Skogberg 1992–2000

Metropolia Ammattikorkeakoulu
(Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu ja Helsingin ammattikorkeakoulu 
Stadia yhdistyivät 1.8.2008 Metropolia Ammattikorkeakouluksi.) 

• Iris Tahvanainen 2008–2011 
• Hellevi Hakala 2011–

Espoo-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu 
• Iris Tahvanainen 1995–2008 

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia

• Katri Vänttinen 1997–2000
• Erkki Oksanen 2001–2003  
• Nina Hyvönen 2003–2008 

Oulun ammattikorkeakoulu
(aikaisemmin Oulun seudun ammattikorkeakoulu) 

•  Pirkko Pietiläinen 1997–2010
•  Minna Koistinen 2010–

Satakunnan ammattikorkeakoulu

•  Kaisa Paasio 1993–2004
•  Paula Kauppila 2005–2006
•  Jussi Kärki 2007– 

Savonia-ammattikorkeakoulu
(aikaisemmin Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu) 

•  Anja Tsokkinen 1996–2003
•  Tanja Savolainen 2003–2005
•  Tuula Snicker 2005–2014
•  Esa Viklund 2015– 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

•  Tarja Koskimies 1995– 
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Tampereen ammattikorkeakoulu
(Pirkanmaan ammattikorkeakoulu yhdistyi Tampereen ammattikorkeakouluun 1.1.2010.) 

•  Seija Pohjalainen 1991–2005 
•  Kaisa Rissanen 2006– 

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

• Jari Tyrväinen 1997–2009 

Turun ammattikorkeakoulu 

•  Johanna Saarinen 1995 
•  Marja Anttonen 1996– 

Vaasan tiedekirjasto Tritonia 
(Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kirjastot yhdistyivät Vaasan tiedekirjasto 
Tritoniaan 1.1.2010. Svenska Yrkeshögskolan ja Yrkeshögskolan Sydväst yhdistyivät 1.8.2008 alkaen 
Yrkeshögskolan Noviaksi. Svenska Yrkeshögskolanin aiempi nimi: Vasa tekniska yrkeshögskola) 

•  Vuokko Palonen 2010–2013
•  Anne Lehto 2014–  

Vaasan ammattikorkeakoulu

•  Päivi Hollanti 1995–2002 
•  Marita Ahola 2004–2009

Yrkeshögskolan Novia

•  Ulrika Wikström 2008–2009 

Svenska Yrkeshögskolan

•  Britt Sjöström 1991–1995 ja 2000–2008
•  Beatrice Villman 1996–1999

Yrkeshögskolan Sydväst

•  Kerstin Sevon 1996–1999 
•  Ulrika Wikström 2000–2008 
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LIITE 3. 

KVAK-PALKINNON SAAJAT 2008–2016

Vuosi 2008 Tampere
Katri Vänttinen (Yle, AMKIT-konsortion kehittämispäällikkö, ”elämäntyöpalkinto”)
Hannu Hahto (Tamk)
Päivi Hollanti (Virtuaaliammattikorkeakoulu)
Gunilla Jansson (Sydväst)
Pirjo Ojanperä (Seamk)

Vuosi 2010 Savonlinna
Erja Huovila (Laurea)
Harri Salminen (Samk)

Vuosi 2014 Helsinki
Elina Laineenoja (Samk)
Minna Marjamaa (Laurea)
Mika Puhakka (Xamk)

Vuosi 2016 Jyväskylä
Kaisa Puttonen (Laurea, elämäntyöpalkinto)
Tanja Savolainen (Savonia)
Eija Suikkanen (Turun AMK)
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LIITE 4. 

YHTEISET TYÖNTEKIJÄT 1999–2012 

Tuomo Häkkilä, projektisuunnittelija 
Meri Kuula-Bruun, yhteistyösihteeri 
Ulla-Riitta Lahtinen, suunnittelija 
Tarja Takaranta, kehittämispäällikkö 
Katri Vänttinen, Voyager-projektipäällikkö, kehittämispäällikkö



141

LIITE 5. 

AMKIT-KONSORTION PUHEENJOHTAJAT JA  
VARAPUHEENJOHTAJAT 2002–2016   
 
Puheenjohtajat:
Pertti Vuorela (Kyamk)   2002–2003  
Sirkku Blinnikka (Lamk)   2003–2006  
Ulla Ohvo (Saimaan amk)  2006–2008    
Tarja Koskimies (Seamk)  2008–2010   
Sinikka Luokkanen (Hamk)  2010–4/2013 
Hanna Lahtinen (Laurea)  5/2013–12/2013*
Kauko Maskulainen (Humak)  2014–2016  

*AMKIT-konsortion yleiskokouksessa 10.4.2013 hyväksyttiin sopimusmuutos, jonka 
mukaisesti konsortiolle valitaan puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Jory valitsee keskuudes-
taan 2 varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja valittiin tässä kokouksessa poikkeukselli-
sesti ajaksi 4–12/2013.  
 

Varapuheenjohtajat:
Sirkku Blinnikka (Lamk)  2002–2003  
Pertti Vuorela (Kyamk)  2003–2004 
Iris Tahvanainen (Evtek)  2004–2008   
Iiris Kuusinen (Kyamk)  2008–2009   
Hanna Lahtinen (Laurea)  2009–4/2013   
Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia)  5/2013–12/2013 
Tuula Snicker (Savonia)  5/2013–12/2013  
Kaisa Rissanen (Tamk)  2014 
Jussi Kärki (Samk)  2014 
Kari Tiainen (Pkamk)  2015–2016 
Marita Ahola (Vamk)  1/2015–9/2015  
Marja Anttonen (Turun AMK)  10/2015–2016 
 

AMKIRJON PUHEENJOHTAJAT 2000–2016 
 
Anja Tsokkinen (Psamk)  2000–5/2002
Pirkko Pietiläinen (Oamk)  6/2002–5/2004
Seija Pohjalainen (Tamk)  6/2004–11/2005 
Kauko Maskulainen (Humak)  12/2005–2016  
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LIITE 6.  

AMK-KIRJASTOPÄIVÄT 1997–2016
     
Pitopaikka ja järjestäjät Aika Teema

Jyväskylä (Humak & Jamk) 14.–15.6.2016 Thinking out of the box

Helsinki 
(Arcada, Haaga-Helia, Laurea & Metropolia) 

11.–12.6.2014 Ideat, Ilo, Innostus

Savonlinna 
(Kyamk, Mamk & Saimia)

9.–10.6.2010 Kelluen Kaakkois- 
Suomessa

Tampere (Tamk & Piramk) 10.–11.6.2008 Eespäin kohti muutosta

Rovaniemi (Ramk) 16.–17.8.2006 Kirjastoja – alueellisia 
vaikuttajia

Jyväskylä (Jamk) 24.–25.5.2005 Kirjasto kumppaniksi – 
osaajasta oivaltajaksi

Kokkola (Kpamk) 17.–18.5.2004 Ammatillinen sivistys 
tehtävänä

Turku (Turun AMK) 22.–23.5.2003 Tiedonvirtaa…

Oulu (Oamk) 20.–21.5.2002 Tulevaisuus

Kuopio (Psamk) 21.–22.5.2001 Tutkimista ja kehittämistä 
– haaste amk-kirjastoille

Hämeenlinna (Hamk) 18.–19.5.2000  Osaamisvoimaa, 
jaksamisenegiaa!

Helsinki (Haaga Instituutin amk) 18.–19.3.1999  Velhot verkossa

Lahti (Lamk) 18.–19.3.1998 AMK-kirjastostrategia

Kemi (Ktamk) 18.–19.3.1997 Ei nimettyä teemaa
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LIITE 7.
 
WEBROPOL-KYSELY AMK-KIRJASTONJOHTAJILLE   
 
Kyselyn saate: 
AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion kevään 2016 yleiskokous päätti teetättää allekir-
joittaneilla ammattikorkeakoulukirjastojen historiikin 1991–2016. Historiikin kirjoit-
tamiseen tarvitsemme lisätietoja. Pyydämme Sinua vastaamaan oheiseen kyselyyn 
30.9.2016 mennessä. Vastaaminen vie ajastasi muutaman minuutin. 

Vastauksista etukäteen kiittäen,

Sirkku Blinnikka ja Iiris Kuusinen

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ammattikorkeakoulusi:

Vastasi:

Kysymykset:

1. Millä tehtävänimikkeellä johdetaan ammattikorkeakoulusi kirjastoa?

      _________________________________________________________

2. Onko kirjastoa johtavalla henkilöllä kirjastoammatillinen koulutus?
 • kyllä  *  ei 

3. Vastaako kirjastoa johtava henkilö koko kirjaston budjetista?
 • kyllä                      *  ei

4. Onko kirjaston henkilöstö kokonaan kirjastoa johtavan henkilön alaisuudessa?
 • kyllä                     *  ei

5. Onko kirjasto hallinnollisesti tulosvastuullinen yksikkö?
 • kyllä                    *  ei

6. Kuka on kirjaston toimintaa johtavan henkilön esimies?

 tehtävänimike/hallinnollinen asema  ___________________________________

7. Onko kirjaston toimintaa johtava henkilö ammattikorkeakoulun johtoryhmän jäsen?
 • kyllä                    *  ei 

8. Mitkä ovat olleet kirjastonjohtajuuden keskeisimmät haasteet ja onnistumiset 
 toimikautesi aikana?  
 __________________________________________________________________
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9. Mikä on ollut amk-kirjastojen verkostoitumisen merkitys kirjastollesi ja   
 omalle  työllesi? 
 ____________________________________________________________

10. Tekeekö kirjastosi alueellista yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

 a) yliopistot * kyllä * ei

 b) toisen asteen oppilaitokset ............................* kyllä   * ei

 c) yleiset kirjastot ...............................................* kyllä * ei

 d) yritykset .........................................................* kyllä * ei 

 palvelusopimukset yritysten kanssa  ..................* kyllä   * ei

11. Millaista kansainvälistä yhteistyötä ja toimintaa kirjastollasi on

 a) kv-vaihto ........................................................*  kyllä *ei

 b) konferenssiesitykset ja posterit ...................... * kyllä  *ei

 Missä konferensseissa? _______________________________

 c) artikkelit kv-julkaisuissa  .................................*kyllä *ei     

 Missä julkaisuissa?        ________________________________   

12. Miten näet kirjastosi tulevaisuuden? Onko AMK-kirjastoa 2020-luvulla ja jos on, 
 millainen se on?  
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55 Ks. Widenius 1999a 
56  Esim. Blinnikka 1993, 7
57 Ks. Kuusinen 1999
58 Esim. Olander, Widenius ja AMYLI-työryhmä 1999, 59
59 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistiot 8.11.1996, 3 §, 12.12.1996 10 § ja 10.2.1997  
 4 §; Lempiäinen 1997
60 Ks. Herranen 2003, 100–101
61 Esim. Kiesi & al. 1993, 6 
62 Korte ja Leinonen 1996, 48 
63 Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta 2016
64 Vuorela 2016 
65 Tuomi 2013
66 Kirjastot 2000, 123
67  Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta 2016 
68 Ks. Vuorela 2016; Wolff 2016
69 Aali, Eriksson-Aro ja Rautio 1995, 19–20
70 Niinikangas 1996b, 5; Niinikangas 2016 
71 Niinikangas 1996a, 11–13; Niinikangas 1996b, 5; Niinikangas 2016; Forsman 1994, 358–359; Aali, 
 Eriksson-Aro ja Rautio 1995, 20 
72 Kuhlthau 1996, 8
73 Niinikangas 2016
74 Widenius, Viiri ja Tahvanainen 1999, 75–77, 86–93
75 Widenius, Viiri ja Tahvanainen 1999, 79–83, 103–105
76 Widenius, Viiri ja Tahvanainen 1999, 99–106
77  AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2007–2008; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion  
 johtoryhmän kokousmuistiot 9.2.2007 12 §, 12.6.2007 6 § ja 30.8.2007 10 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsor 
 tion yleiskokousten pöytäkirjat 1.11.2007 15 § ja 18.4.2008 11 § + liite 8
78 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokouksen pöytäkirja 18.4.2008 11 § + liite 8; AMKIT-kirjasto- 
 yhteistyökonsortion toimintakertomus 2008
79 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokouksen pöytäkirja 18.4.2008 11 § + liite 8; AMKIT-kirjasto- 
 yhteistyökonsortion toimintakertomus 2008
80 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 1994
81  Virtanen & al. 2012, 7–8.
82 Kuusinen ja Nurminen 1999; Ks. myös Kuusinen 2003, 59–61.
83 Virtanen 1999, 3–4
84 Kirjastot 1994, 67–109
85 Kirjastot 1999, 127–129 
86  KITT2 tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta 2016; Opetusministeriö 2002b 
 
Luku 3. Kirjaston hallinnollisen aseman kehitys ammattikorkeakoulussa 
87 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä 1999, 19 
88 Niinikangas 1996a, 9
89 Pohjalainen 1999 ja 2000; Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistio    
 5.11.1998, 5 §
90  Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistio 8.4.2005 14 §; AMKIT-kirjastoyh-  
 teistyökonsortion johtoryhmän kokousmuistiot 23.5.2005 8 § ja 10.1.2006 7 § + liite;    
 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokouksen pöytäkirja 1.11.2005 13 §; Kuusinen,  
 Puputti ja Kauppila 2005, 3–9; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kirje  
 ammattikorkeakoulujen rehtoreille 10.1.2006 
91 Kuusinen, Puputti ja Kauppila 2005, 3–9; AMK-kirjasto – oppimisen resurssi. 
 Ammattikorkeakoulukirjastojen strategia 2004–2007  
92 Kuusinen, Puputti ja Kauppila 2005, 4
93 Kysely AMK-kirjastonjohtajille 2016
94 Kysely AMK-kirjastonjohtajille 2016; Kuusinen, Puputti ja Kauppila 2005, 6
95  Ks. AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kokousmuistio 10.1.2006 7 § + liite 3;
 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kirje ammattikorkeakoulujen rehtoreille 
 10.1.2006
96 Kuusinen, Puputti ja Kauppila 2005, 5; Kysely AMK-kirjastonjohtajille 2016 
97 Kysely AMK-kirjastonjohtajille 2016
98 Pohjalainen 1999 ja 2000 
99 Kysely AMK-kirjastonjohtajille 2016  
 
Luku 4. Vertaistukea ja voimaa – AMK-kirjastojen keskinäinen yhteistoiminta 
100 Kallioinen 2016 
101 Honka 1995
102 Varmola 2016b; ks. myös Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 1994
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103 Arene ry:n www-sivut 11.3.1997; Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistiot   
 8.11.1996 1 §, 5.2.1997 2 § ja 13.8.1998 1 §; Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä  1999,  
 32; Widenius 1999a 
104 Ks. Varmola 2016b
105  Esim. Karppinen ja Laitinen 1999, 115–141; Widenius, Viiri ja Tahvanainen 1999, 73–114;  Edus-  
 kunnan sivistysvaliokunnan lausunto 1998; Marjamaa 2012a
106 Hintsanen 2016
107 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistiot 8.11.1996, 3 § ja 12.12.1996  
 10 §; Lempiäinen 1997
108 Opetusministeriö 1997b; Arene ry 1998
109 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen hallituksen kokouspöytäkirja 20.10.1998 
 5 §;  Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistiot 13.8.1998 3 § ja 5.11.1998 
 1 § sekä esitys 14.8.1998; Opetusministeriö 1998b; Ks. myös Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelu  
 työryhmä 1999, 32; Widenius 1999a ja 1999b
110  Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kokouspöytäkirja 10.-11.12.1998 8 §; Arene 
 ry:n kirje 16.12.1998; Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen hallituksen 
 kokouspöytäkirja 26.1.1999 8 §
111 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän toimintakertomus 1999; Widenius 1999b; 
 ks. myös Kuula-Bruun 2016
112 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistio 7.9.1999 6 §; Ammattikorkeakoulujen 
  rehtorineuvosto Arenen kokouspöytäkirja 20.10.1999 8 §; Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tieto-
 palveluprojektin ohjausryhmän kokousmuistio 7.11.2000 5 §; Opetusministeriö 2000, 2001b ja 2002a
113 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän esitys 17.3.1998; Arene ry:n kirjasto- ja tietopalve  
 lutyöryhmän toimintakertomus 1999; ks. Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokous-  
 muistio 13.8.1998 1 § 
114  Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluprojektin ohjausryhmän kokousmuistiot
 18.2.2000 4 § ja 7 §, 14.4.2000 1 §, 23.4.2001, 18.10.2001, 25.1.2002; Ammattikorkeakoulujen kir-  
 jasto- ja tietopalveluprojekti KiTipron toimintakertomus 2000
115 Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluprojekti KiTipron toimintakertomus 2000 ja   
 toimintasuunnitelmat 2000–2002; Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluprojek-  
 tin ohjausryhmän kokousmuistiot 18.2.2000, 14.4.2000, 5.6.2000, 30.8.2000, 16.10.2000,   
 7.11.2000 ja 28.11.2000
116 Ammattikorkeakoulujen kirjastoasioita käsittelevien ryhmien työkokouksen muistio 21.2.2002   
 2 §; Opetusministeriö 2002a; Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistio 7.9.1999 
 6 §; Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kokouspöytäkirja 20.10.1999 8 §
117 Yhdistetyn Kirjasto- ja Voyager-projektien ohjausryhmän kokousmuistiot 6.10.2004 3 § ja   
 23.9.2005 4 § 
118 Arene ry:n kirjastotoiminnan yhteistyöryhmän kokousmuistiot 7.12.2006 1 §, 15.6.2007 8 §,   
 25.5.2010 4 § ja 30.3.2011 4 §
119  Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä 1999, 10
120 Arene ry 1997
121 Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut 1998–2003, 1–16; Arene ry:n kirjasto- ja   
 tietopalvelutyöryhmä 1999, 34–35
122 Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut 1998–2003, 3; Varmola 1999, 13
123 AMK-kirjasto – oppimisen resurssi. Ammattikorkeakoulukirjastojen strategia 2004–2007, 1–10
124  Etsi, opi ja oivalla yhdessä. Ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyön strategia 2007–2010, 1–7
125 Työniloa ja tehoa verkostoista AMKIT-konsortion strategia 2012–2016, 1–2; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsor 
 tion toimintakertomus 2011.
126 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kokouspöytäkirja 1.11.2001 8 §; Sopimus ammattikorkea- 
 koulujen kirjastoyhteistyökonsortiosta 3.12.2001
127 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokousten pöytäkirjat 11.11.2004 5 §; 21.3.2007 10 §; 14.11.2012 5 §  
 ja 10.4.2013 6 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomus 2011
128 Esim. AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2002–2015
129 Vuorela 2016
130 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokousten pöytäkirjat 25.1.2002 5 §, 7.4.2003 6 §, 4.4.2006 10 §,  
 18.4.2008 6 §, 22.3.2010 5 §, 15.4.2011 5 §, 24.4.2012 6 §, 14.11.2012 5 §, 10.4.2013 7 § ja 14.11.2013 6 §
131 Esim. Arene ry:n kirjastotoiminnan yhteistyöryhmän kokousmuistio 25.5.2010 5 §; AMKIT-  
 kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kokousmuistiot 1.12.2004 6 § ja 13.1.2005 5 §;    
 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2002–2015
132 Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistio 12.10.2016 7 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion  
 yleiskokouksen pöytäkirja 23.11.2016 5 §
133 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän ja Yliopistokirjastojen neuvoston yhteis työko- 
 kouksen muistio 18.11.1997 10–11 §:t
134 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistiot 13.8.1998 3 §, 5.11.1998 2 §,   
 4.2.1999 4 §, 17.3.1999 7 §, 9.6.1999 5 §, 11.10.1999 3 § ja 2.12.1999 3 §; Arene ry:n kirjasto-ja tietopalvelu 
 työryhmän toimintakertomus 1999; Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistio   
 25–26.11.1999 3 §
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135  Opetusministeriö 1998a; Opetusministeriön johdon ja Arene ry:n hallituksen työkokouk sen   
 5.5.2000 asialistan liite: Korkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluyhteistyön järjestäminen;   
 Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluprojektin ohjausryhmän kokousmuistio    
 5.6.2000 4 §; Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluprojekti KiTipron toimintakertomus 2000.
136 Yliopistokirjastojen ja ammattikorkeakoulujen tietopalveluyhteistyötä koskevan neuvottelun   
 pöytäkirja 5.9.2000 1–2 §:t; Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiat 1995 ja 2000–2004
137 Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluprojektin ohjausryhmän kokousmuistiot   
 18.2.2000 5 §, 14.4.2000 5 §, 30.8.2000 5 §, 16.10.2000 3–4 §:t; Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopal 
 veluprojekti KiTipron toimintakertomus 2000; Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistiot  
 22.3.2000 4 § ja 18.12.2000 5 §
138 Ammattikorkeakoulujen kirjastonjohtajien kirje opetusministeriölle 11.1.2001; Ks. myös Ammattikorkea 
 koulujen rehtorineuvosto Arenen kokouspöytäkirja 14.9.2001 10 §; Opetusministeriön johdon ja Arene ry:n  
 hallituksen työkokouksen 5.5.2000 asialistan liite: Korkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluyhteistyön järjes 
 täminen
139 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kokouspöytäkirja 1.11.2000 6 §; Ammattikorkeakoulu 
 jen kirjasto- ja tietopalveluprojektin ohjausryhmän kokousmuistio 7.11.2000 3 §; Ammattikorkeakoulukir 
 jastojen johtajien kokousmuistio 17.11.2000 5–6 §:t; Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen halli 
 tuksen kokouspöytäkirja 5.12.2000 8 §; Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluprojekti KiTipron  
 toimintakertomus 2000
140  Yhdistetyn kirjasto- ja Voyager-projektien ohjausryhmän kokousmuistio 4.3.2004 4 §;  Vänttinen 2016;  
 esim. AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomus 2013: ks. Saario 2002
141 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokouksen muistio 26.10.2006 12 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökon 
 sortion johtoryhmän kokousmuistiot 11.10.2010 4 § ja 2.2.2012 4 §; Arene ry:n kirjastotoiminnan yhteis 
 työryhmän kokousmuistio 21.10.2010 4 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset  
 2011–2012; Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistio 31.10.2007 6 §
142 Hormia-Poutanen 2016.
143 Arene ry:n kirjastotoiminnan yhteistyöryhmän kokousmuistiot 9.12.2008 4 § ja 25.5.2010 8 §; ks. myös Palo 
 nen ja Källund 2010, 12–13 
144 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2011–2013
145  Hormia-Poutanen 2016
146 Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistio 12.10.2016 8 §
147 Hormia-Poutanen 2016
148 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokouksen pöytäkirja 23.11.2016 10 §
149 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokousten pöytäkirjat 21.10.2003 11 § ja 1.11.2005. 11 §; AMKIT-kir 
 jastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kokousmuistio 10.1.2006 8 §; AMKIT- kirjastoyhteistyökonsortion  
 toimintakertomukset 2004–2007; Ks. myös Ollikainen, Suhonen ja Tyrväinen 2004; Tyrväinen 2006; Tyrväi- 
 nen, Hyvönen ja Koponen 2006; Rouvari & al. 2007
150  AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomus 2007; Ammattikorkeakoulukirjastojen   
 johtajien kokousmuistio 12.10.2016 3 § + liite 1
151 Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistiot 25.–26.11.1999 5 § ja 21.5.2001 10 §;   
 AMKIT-konsortion ja Korkeakoulujen arviointineuvoston palaverimuistio 12.12.2003; Ks. myös   
 Blinnikka & al. 2001; Kuusinen, Turja ja Viiri 2001
152 Föhr 2016; Kujala 2016
153 Laineenoja ja Timperi 2016; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomus 2008
154 Laineenoja ja Timperi 2016; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2006–  
 2016; Ks. myös Harju & al. 2013 ja 2014; Pohjalainen & al. 2005
155  AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2010–2015; Kivirinta ja Korhonen 2016
156 Mäntylä 2016; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2008–2015; AMKIT-  
 kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kokousmuistio 8.11.2007 8 §.)
157 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomus 2011; Marjamaa 2012b; Lahtinen 2011
158 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kokousmuistiot 30.9.2003 5 §, 13.5.2004  
 6 §, 13.6.2005 9 §, 10.1.2006 9 §, 16.2.2006 11 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleis-  
 kokouksen pöytäkirja 21.10.2003 12 §; Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistio 
 14.10.2004 11 §; Verkkokirjastopalvelut osana Virtuaaliammattikorkeakoulua –hankkeen ohjausryhmän  
 kokousmuistio 10.1.2005.
159 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kokousmuistio 7.8.2006 6 §; Yhdistetyn   
 Kirjasto- ja Voyager-projektien ohjausryhmän kokousmuistio 8.6.2006 2 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsor- 
 tion toimintakertomus 2006; Rissanen 2005; Hollanti 2016
160 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokousten pöytäkirjat 4.4.2006 11 §, 26.10.2006 17 § ja 1.11.2007  
 12 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kokousmuistiot 5.6.2006 3 §, 30.8.2007 8 § ja  
 19.8.2009 9 §; Yhdistetyn Kirjasto- ja Voyager-projektien ohjausryhmän kokousmuistio 8.6.2006 2 §; Arene  
 ry:n kirjastotoiminnan yhteistyöryhmän kokousmuistio 17.6.2008 4 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion  
 toimintakertomukset 2007–2009; Hollanti 2016
161 Hollanti 2016
162 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kokousmuistiot 13.5.2004 8 §, 7.10.2004 5 §   
 ja 26.10.2004 5 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokouksen pöytäkirja 11.11.2004   
 12 §; Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistio 17.5.2004 13 §; Ks. myös Lahdenperä ja Ranta  
 2012, 24
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163 Avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan työryhmän muistio 2005, 33–34; Ks. myös Lahdenperä   
 ja Ranta 2012, 24.
164 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokouksen pöytäkirja 1.11.2005 12 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökon 
 sortion johtoryhmän kokousmuistiot 10.1.2006 14 § ja 4.9.2006 liite 2 hankekuvaus; Yhdistetyn Kirjasto- ja  
 Voyager-projektin ohjausryhmän kokousmuistiot 11.1.2006 5 § ja 8.6.2006 3 §; Arene ry:n kirjastotoiminnan  
 yhteistyöryhmän kokousmuistio 7.12.2006 3 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset  
 2005–2008; Open Access -toiminnan edistäminen ammattikorkeakoulussa -hankkeen ohjausryhmän  
 kokouspöytäkirjat 26.3.2007 4 §, 8.5.2007 4 §, 12.12.2007 5 §; Lahdenperä ja Ranta 2012, 24–25 
165  Open Access -toiminnan edistäminen ammattikorkeakouluissa -hankkeen ohjausryhmän   
 kokouspöytäkirjat 13.9.2007 5 §, 3.10.2007 5 §, 12.12.2007 5 §, 13.2.2008 7 §, 13.6.2008 4 §, 19.8.2008 5 §;  
 Arene ry:n kirjastotoiminnan yhteistyöryhmän kokousmuistiot 9.12.2008 2 § ja 25.5.2010   
 6 §; Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kokouspöytäkirja 26.–27.6.2008 14 §; Theseus-verkko 
 kirjaston ohjausryhmän kokousmuistio 29.5.2012 5 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakerto- 
 mukset 2006–2009; Lahdenperä ja Ranta 2012, 24, 28, 40; Viita 2008
166 Theseus-verkkokirjasto 2016
167 Ks. Theseus-verkkokirjaston ohjausryhmän kokousmuistio 28.10.2010 6 §
168 Hormia-Poutanen 2016
169 Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistio 12.10.2016 6 § + liite 2; AMKIT- kirjastoyhteistyö- 
 konsortion yleiskokouksen pöytäkirja 23.11.2016 9 §.
170  Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistiot 25.-26.11.1999 7 §; 18.12.2000 6 §, 
  16.2.2001 10 §, 15.1.2002 7 §; 20.5.2002 7 §, 22.5.2003 7 §, 8.4.2005 9 §, 30.8.2013 6 § ja 12.12.2013 14 §
171 Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluprojektin ohjausryhmän kokousmuistio 
  18.2.2000 11 §; Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistiot 20.5.2002 7 § ja 4.–5.6.2007 5 § +  
 liitteet 1 ja 2; Ks. myös Ijäs 2002; Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistiot 22.3.2000 6 §,  
 11.1.2007 5 § ja 13.6.2012 10 §
172 Esim. Ammattikorkeakoulujen kirjastonjohtajien kirje 11.1.2001
173 Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistio 12.2.2008 7 §
174 Ks. Blinnikka ja Widenius 1996
175  Widenius 1996; Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistiot 8.11.1996 4 §,   
 12.12.1996 8 § ja 5.2.1997 3 §; AMK-kirjastopäivien 1997 osallistujaluettelo; Ks. myös Ahlstrand 1997;  
 Knihtilä 1997
176 AMKIT 2016; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2002–2015; AMK-
 kirjastopäivien 1997 ja 1998 osallistujaluettelot; Ks. liite AMK-kirjastopäivät
177 Maskulainen 2008 
178 Aho 2008; Ks. liite: KVAK-palkinnon saajat 2008–2016.
179 Esim. Tiainen ja Högberg 2015
180  Pietiläinen 1999; Widenius 2001a; Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistio   
 4.2.1999 5 §
181 Widenius 2001a; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kokousmuistio 31.–1.4.2004   
 10 §
182 Widenius 2001a
183 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kokousmuistiot 18.-19.6.2003 4 §; 31.3.–  
 1.4.2004 10 § ja 25.9.2012 12 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion viestintäryhmän kokous  
 muistiot 17.4.2007 3 § ja 3.3.2009 3 §; Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuis- 
 tio 22.5.2003 12 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2007–   
 2012; Vänttinen 2006; Lahtinen 2007 ja 2011. 
 
Luku 5. Kansallinen yhteistyö 
184  Opetusministeriö, Varastokirjasto ja Helsingin yliopisto 1996
185 Raivio 1998; Helsingin yliopiston ja ammattikorkeakoulujen neuvottelukunnan perustelumuis  
 tio kirjastoyhteistyöstä 31.5.1999; Ks. myös Suomen yliopistokirjastojen neuvoston ja Arene   
 ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistio 17.3.1999 3 §  
186 Helsingin yliopisto 1999; Helsingin yliopiston ja ammattikorkeakoulujen neuvottelukunnan 
 kehittämisryhmän kannanotto 9.4.1999; Helsingin yliopiston ja ammattikorkeakoulujen 
 neuvottelukunnan perustelumuistio kirjastoyhteistyöstä 31.5.1999; Helsingin yliopiston ja 
 ammattikorkeakoulujen neuvottelukunnan kannanotto kirjastoyhteistyöstä 4.6.1999; Ks. myös 
 Suomen yliopistokirjastojen neuvoston ja Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän 
 kokousmuistio 17.3.1999 3 §; Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistio 
 9.6.1999 4 §.
187 Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluprojektin ohjausryhmän kokousmuistiot  
 30.8.2001 7 § ja 22.11.2001 5 §
188  Yliopistolaki 645/1997 ja asetus 115/1998
189 Yliopistokirjastojen ja ammattikorkeakoulujen tietopalveluyhteistyötä koskevan neuvottelun  
 pöytäkirja 5.9.2000 5 §; Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta 
 2006; Laki yliopistolain muuttamisesta 586/2006. 
190  Kansalliskirjastotyöryhmä 2002, 4–5; Opetusministeriö 2003a
191 Kansalliskirjastotyöryhmän 2002 seurantaryhmän muistio 2006, 4–5; Opetusministeriö 2003c
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192 Kansalliskirjastotyöryhmä 2002, 6; Kansalliskirjastotyöryhmän 2002 seurantaryhmän muistio 
 2006, 7; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokouksen pöytäkirjat 11.11.2004 13 §, 1.11.2005 5 § 
  ja 26.10.2006 14 §
193 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2006–2015; AMKIT-kirjastoyhteis  
 työkonsortion yleiskokouksen pöytäkirja 26.10.2006 14 §; Arene ry:n kirjastotoiminnan yhteis-  
 työryhmän kokousmuistiot 7.12.2006 5 § ja 15.6.2007 7 §; Kansalliskirjasto 2006: Kansalliskir-  
 jaston ja AMKIT-konsortion neuvottelu uudesta yhteistyömenettelystä toimialan laajennuksen   
 jälkeen, pöytäkirja 16.10.2006; Kansalliskirjasto 2007: AMKIT-konsortion ja Kansalliskirjaston   
 välisten yhteistyöneuvottelujen pöytäkirjat 6.2.2007 ja 12.4.2007
194 Hormia-Poutanen 2016; Ks. myös Hormia-Poutanen 2006
195  Opetusministeriö 2003b; Olander, Widenius ja AMYLI-työryhmä 1999, 59
196 Hormia-Poutanen 1999, 12–13
197 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän muistio 26.3.1998
198 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän muistio 26.3.1998 sekä kokousmuistiot 13.8.1998   
 3 §, 5.11.1998 1 § ja 9.6.1999 6 §; Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kokouspöytä-  
 kirja 10.–11.12.1998 8 §; Olander, Widenius ja AMYLI-työryhmä 1999, 59; Widenius 1999a; Lem-  
 piäinen 2003
199 Olander, Widenius ja AMYLI-työryhmä 1999, 59; Lempiäinen 2003
200  Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistiot 4.2.1999 4 § + liite 2, 9.6.1999  
 6 §, 7.9.1999 7 § ja 11.10.1999 6 §; Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän toimintakerto-  
 mus 1999
201 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistiot 9.6.1999 6 § ja 11.10.1999 6 §; 
 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän toimintakertomus 1999; Ammattikorkeakoulujen 
 kirjasto- ja tietopalveluprojektin ohjausryhmän kokousmuistiot 16.10.2000 5 §, 7.11.2000 4 §,   
 28.11.2000 4 §; Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluprojekti KiTipron toimintakerto  
 mus 2000; Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kokouspöytäkirja 1.11.2000 6 §;   
 Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistio 17.11.2000 5–7 §:t
202 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokouksen pöytäkirja 1.11.2005 5 §; AMKIT-   
 kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2010 ja 2015; Tieteellisten kirjasto-   
 jen tilastotietokanta
203 Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta
204 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion yleiskokouksen pöytäkirja 11.11.2004 8 §; AMKIT-kirjastoyhteistyö-
 konsortion johtoryhmän kokousmuistio 1.12.2004 5 §; Yhdistetyn kirjasto- ja Voyager-projektien ohjausryh- 
 män kokousmuistio 6.10.2004 4 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomus 2004; Nelli-wiki  
 2016 
205  Yhdistetyn kirjasto- ja Voyager-projektien ohjausryhmän kokousmuistio 23.9.2005  
 4 §;  AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2005–2008; Nelli-wiki 2016 
206 Kansalliskirjasto 2016a; Hormia-Poutanen 2016
207 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2008–2011; Gustafsson 2010, 6
208 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2011–2015
209 Hormia-Poutanen 2016 
210 Kansalliskirjasto 2016b ja 2017 
211  Opetusministeriö 2008; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b 
212 Opetusministeriö 2008, 25 
213 Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020. Korkeakoulukirjastojen 
 kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi 2009, 3 
214 Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020. Korkeakoulukirjastojen kehittäminen  
 digitaaliseksi palveluverkoksi 2009, 6–7; Ks. myös Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehit-  
 tämisen hankkeen työvaliokuntakokousten muistiot 7.10.2008 ja 9.12.2008  
 215 Opetuksen tutkimuksen toimintaympäristö 2020, Korkeakoulukirjastojen kehittäminen  
 digitaaliseksi palveluverkoksi, 11–14; Ks. myös Hormia-Poutanen & al. 2011 
216  Arene ry:n kirjastotoiminnan yhteistyöryhmän kokousmuistiot 25.5.2010 3 § ja 21.10.2010 3 §
217 Arene ry:n kirjastotoiminnan yhteistyöryhmän ja opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulu-   
 ja tiedeyksikön edustajien yhteisen palaverin muistio 4.4.2011 1 §
218 International Evaluation of the National Library of Finland 2011, 8–11; Skog ja Mattlin 2011, 5;   
 Ks. Gustafsson 2010, 6–8; Ekholm 2011, 48–51; Arene ry:n kirjastotoiminnan yhteistyöryhmän   
 ja opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulu- ja tiedeyksikön edustajien yhteisen palave-  
 rin muistio 4.4.2011 2–3 §:t; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2010–2011 
219 Hormia-Poutanen 2016; Vattulainen 2016
220 Ks. Olander, Widenius ja AMYLI-työryhmä 1999, 41–71
221  Palonen & Källund 2010, 10–15; Källund 2010; Viisi korkeakoulua, kaksi äidinkieltä – yksi   
 yhteinen Tritonia. Tritonia 10 vuotta 2011
222 Koponen ja Puustinen 2009; Parikka, Koponen ja Puustinen 2015, 17–22 
223 Ohvo 2011, 25
224  Palonen, V. & al. 2013
225 Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta
226 Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta
227 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomus 2010; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsor-  
 tion yleiskokouksen pöytäkirja 15.4.2011 8 §; JURE-projektin loppuraportti 2012, 2
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228 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomus 2011; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion 
  yleiskokouksen pöytäkirja 24.11.2011 11 §; JURE-projektin loppuraportti 2012, 14 
229  AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomus 2011; AMKIT-kirjastoyhteistyö konsortion yleisko 
 kouksen pöytäkirja 24.11.2011 11 §; JURE-projektin loppuraportti  2012, 14; Helsingin yliopisto 2012
230 Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020. Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen   
 kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi 2009, 12
231 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistiot 5.2.1997 5 § ja 16.1.1998 3 §;   
 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän ja Yliopistokirjastojen neuvoston yhteiskokouk-  
 sen muistio 18.11.1997; Häkli 1998; Olander, Widenius ja AMYLI-työryhmä 1999, 49–50; Ks.   
 myös; Arenen kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä 1999, 32; Vänttinen 1998
232 Häkli 1998; Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistio 16.1.1998 3 §; Olander, Widenius ja  
 AMYLI-työryhmä 1999, 49; Arenen kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmä 1999, 32
233 Olander, Widenius ja AMYLI-työryhmä 1999, 55–66; Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokous 
 muistiot 13.8.1998 3 § ja 5.11.1998 5 §; ks. myös Widenius 1999a; Vänttinen 1998
234  Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistio 5.11.1998 1 §; Ammattikorkea  
 koulujen rehtorineuvosto Arenen hallituksen kokouspöytäkirja 20.10.1998 5 §; Ks.    
 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kokouspöytäkirja 10.–11.12.1998 8 §
235 Arene ry:n kirjasto- ja tietopalvelutyöryhmän kokousmuistio 8.11.1996 2 §; Kysely AMK- kirjastonjohtajille  
 2016.
236 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion johtoryhmän kokousmuistio 19.5.2008 4 §; AMKIT- kirjastoyhteistyö 
 konsortion yleiskokouksen pöytäkirja 14.11.2008 7 §; Palonen ja Källund 2010, 10–11 
237 Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020. Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen   
 kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi 2009, 12–13
238 Kysely AMK-kirjastonjohtajille 2016
239  Ks. Aho 2000
240 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2006–2015
241 Ks. Kuusinen, Saastamoinen ja Malvela 2016, 20–37; Kuusinen 2008, 27–29
242 Varastokirjaston toimintakertomus 2015
243 Vattulainen 2016
244  AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2010–2015; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion  
 johtoryhmän kokousmuistio 11.4.2007 3 §;  Ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kokousmuistio 
 11.2.2009 7 §; Kokoelmakartan www-sivut 2016
245 Vattulainen 2016  
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 maailmaan1998; Niinikangas 2016
248  Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluprojektin ohjausryhmän kokousmuistio 18.2.2000 5 §;  
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254 Ks. Kuula-Bruun 1999; Widenius 1999c
255 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2010–2015; Kysely AMK-kirjastonjohtajille 2016;  
 Harju & al. 2015
256 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomus 2012; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion johtoryh- 
 män kokousmuistio 25.5.2012 10 §; IFLA 2012 Helsinki, 3, 8; Ruhanen 2010
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 5 §; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomukset 2010–2015
258 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomus 2011; Marjamaa 2012c; Hyökki 2011
259  Tolonen 2014; Ilva 2014; Lamk 2014
260 AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion toimintakertomus 2015; ks. myös Prykäri 2015
261 Kysely AMK-kirjastonjohtajille 2016; Hormia-Poutanen & al. 2011; AMKIT-kirjastoyhteistyökonsortion 
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262 Taatila 2016 
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264 Niemelä 2013, 9–19  
265 Varmola 2016b
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266 Taatila 2016; ks. Wolff 2016
267 Hintsanen 2016
268 Kallioinen 2016
269 Hintsanen 2016; Vuorela 2016
270 Ks. Virtanen & al. 2012, 7–8 
271 Hämäläinen & al. 2006, 70; Krusberg & al. 2005, 49; Pirttilä & al. 2011, 65; Papp & al. 2006,   
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283 Kysely AMK-kirjastonjohtajille 2016
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6 Ammattikorkeakoulujen perustaminen tiedekorkeakoulujen rin- 
nalle oli 1990-luvun merkittävä koulutuspoliittinen uudistus, 
joka muokkasi Suomen korkeakoululaitoksen rakennetta. Mai- 
nitussa uudistuksessa opistotasoisista ammatillisista oppilai- 
toksista alettiin kehittää korkeakouluja. Tähän kehitykseen sisäl- 
tyivät myös oppilaitosten kirjastot. Ammattikorkeakoulun uudet 
pedagogiset vaatimukset asettivat kirjastotoiminnan aiempaa 
tärkeämpään rooliin: kirjaston tuli olla kiinteä osa oppimis-
prosessia ja opetuksen laadun parantamista. Tämä kannusti 
ammattikorkeakouluja kehittämään omia kirjastopalvelujaan. 
Neljännesvuosisadan aikana ammattikorkeakoulujen kirjastot 
ovat kokeneet mittavan muodonmuutoksen. Alkuvaiheen 
vaatimattomista ”kirjavarastoista” on kehkeytynyt nykyaikaisia 
oppimiskeskuksia. Kehitystyön myötä suomalaisen kirjastokentän 
vahvistukseksi on syntynyt ammattikorkeakoulukirjastoverkosto, 
josta tämä historiikki kertoo. 


	SISÄLLYS
	ESIPUHE 
	JOHDANTO
	1. AMMATTIKORKEAKOULUT RAKENTUIVAT ITSENÄISISTÄ OPPILAITOKSISTA 
	2. AMK-KIRJASTOJEN TOIMINNAN SUUNTAUKSIA  
	3. KIRJASTON HALLINNOLLISEN ASEMAN KEHITYS 
	AMMATTIKORKEAKOULUSSA
	4. VERTAISTUKEA JA VOIMAA – AMK-KIRJASTOJEN 
	KESKINÄINEN YHTEISTOIMINTA 
	Yhteistyösihteeri 
	verkostojen kutojana 
	Voyager rakensi vahvan verkoston

	Yhteistä linjaa etsimässä
	5. KANSALLINEN YHTEISTYÖ 
	6. KANSAINVÄLISYYS KIRJASTOISSA 
	7. KEHITYSTYÖN ONNISTUMISEN ARVIOINTIA 		
	8. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ
	9.TEEMA-ARTIKKELIT 
	LÄHTEET
	LYHENTEET JA SANOJEN SELITYKSIÄ 
	LÄHTEET 					
	LIITE 1.
	LIITE 2. 
	LIITE 3. 
	
LIITE 4. 
	LIITE 5. 
	LIITE 6.	

	LIITE 7.
	LÄHDEVIITTEET



