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Opetus- ja kulttuurim inisterio
Korkeakoulu ja tiedeosasto
kirjaamo@minedu

Helsingin yliopiston nikemys varastokirjaston yhdistimisesti
kansalliskirjastoon

Opetus- ja kulttuuriministerici ehdotti Helsingin yliopistolle neuvottelussa 19.1 2.2016, ettd yliopisto selvittdisi
vield uudelleen Varastokirjaston liittimistd Kansalliskirjastoon. Ehdotus liittyy Keskus- ja aluehallinnon vi-
rastoselvityshankeen (Virsu) ehdotukseen. Virsu -hanke on osa SipilSn hallituksen ohjelmaa.

Helsingin yliopisto katsoo, etti Varastokirjaston liittdminen Kansalliskirjastoon voidaan toteuttaa mikili seu-
raavat yhdistdmisen ldhtokohdat toteutuvat:

1) Suomen tutkimusjdrjestelmdlle ja kirjastoverkostolle syntyy pitkdn aikavdlin vaikuttavuutta ja kus-
tannushyotyd yhdistdm isestd.

2) Varastokirjaston ja Kansalliskirjaston yhdistimiselld syntyvdn kokoelmakokonaisuuden sijainti-
paikka on Mikkeli. Toiminnan siirto Mikkeliin tapahtuu viimeistiiiin vuonna 2021.

3) Opetus- ja kulttuuriministeri6 kompensoi siirrosta aiheutuneet kustannukset Helsingin yli-
opistolle tiysimdiriisini ja siirto on valtiontalouden kannalta mahdollisimman kustannusneut-
raali. Siirtoa ei rahoiteta yliopistomomentilta. Ministerion tulee vastauksessaan yliopistolle esittdd
selked suunnitelman yhdistiimisestii aiheutuvien kustannusten kompensoinnista.

4) Kansalliskirjaston tiloja, kokoelmia ja niiden kokonaiskustannuksia tarkastellaan kokonaisuutena.
OKM kattaa Mikkelin uudisrakennuksen aiheuttamat tilakustannusten lisdykset ottaen huomioon
vuokrat jotka sddstyvit KK:n luopuessa nykyistd tiloista Mikkelissd ja Urajdrvelld.

5) Kansalliskirjaston johdolla luodaan kansallinen sdilytyspolitiikka ja Varastokirjaston toimintamalli
uudistetaan. Tavoitteena on kansallinen sdilytys-, jiljenne- ja vdlityspalvelu. Ministerio kustantaa
sdilytyspolitiikan suunnitteluvaiheen, Varastokirjaston myohemmdn kokoelmakarsinnan ja kokoel-
man muuttokustannukset. Tehtdvdd varten yliopisto ja ministeriti asettavat tytiryhmiin, jonka kus-
tannuksista vastaa m inisterio.

6) Varastokirjasto siirtyy kokonaisuudessaan nykyisine budjetteineen ja henkildstoineen osaksi Kan-
salliskirjastoa. Kansalliskirjastolla on oikeus johtaa viimeistiiSn vuoden 2019 alusta lukien Varasto-
kirjastoa. Vuoden 2019 budjettisuunnittelusta vastaa Kansalliskirjasto mycis Varastokirjaston osalta.
Muutosvaiheen suunnittelusta vastaa Kansalliskirjasto. Ministerio nimittdd varastokirjastoon mdiirii-
aikaisen johtajan nykyisen johtajan jiddessA elikkeelle. Mddrdaikainen johtaja on mahdollisesti
myos suunnittelu- ja m uuttovaiheen projektipeallikko.

I Mikkelin uudisrakennus

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston yhdistetylle toiminnalle rakennetaan uudet toimitilat Mikkeliin. Toimin-
nan tilantarve ja toteutustapa on kuvattu marraskuun 2016 hankesuunnitelmassa. Kumpikin organisaatio
luopuu nykyisistd toimitiloista; Kansalliskirjasto Mikkelissd ja varastokirjasto Kuopiossa. Kansalliskirjasto
luopuu lisdksi Urajiirven kirjavarastosta.

Uudet varastotilat Mikkelissi mahdollistavat sen, ettii Kansalliskirjasto voi siirtdd Mikkeliin Helsingin kirja-
luolasta aineistoa, joka eivaadi erityisolosuhteita. Tiimii vapauttaa kirjaluolasta merkittdvdn mddrdn hyllyki-
lometrejd (hkm) vaativammalle aineistolle ja kirjaluolan lisiluolan rakentamistarve poistuu tai siirtyy pitkille
tulevaisuuteen.
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Tilakustannusten ldhtotaso ja kehitys vuokrasopimuksen kaudella (20 - 25 v.) on kohtuullisen hyvin hallitta-
vissa. Ratkaisu on myos lisirakentamismahdollisuuksien ansiosta pitkdaikainen. 1. vaiheessa toteutetaan
noin 140 hkm vdlittomiin tarpeisiin ja seuraavan 10 vuoden kartuntaa varten. Hankesuunnitelman tonttirat-
kaisussa on lisiiksi mahdollisuus sijoittaa toiset 140 hkm lisdrakennuksiin. Lisdrakentaminen on mahdollista
toteuttaa useassa vaiheessa.

Yliopiston arvio tarvittavan uudisrakennuksen kustannuksista on 2,2 M€lv. Ministerion virkamieskdsityksen
mukaan uudisrakennus Mikkelissii on mahdollinen, mikdli kustannustaso on marraskuussa 2016 tehtyjen
alustavien suunnitelmien mukaisesta noin 20 % alhaisempi. Arvio perustuu marraskuun 2016 hankesuunni-
telmaan. Verrattuna 2017 tilakustannuksiin (Mikkeli, Urajdrvi, Kuopio) lisdys on korkeintaan 600 000 9v.

2 Yhdistimistoimepiteet - hy6dyt ja kustannukset

Yhdistdminen edellytt66 Yliopistolain muutosta ja Varastokirjastolain ja -asetuksen kumoamista. Varastokir-
jasto sindnsi lakkaa olemasta ja kansallinen sdilytyspolitiikka siirtyy Kansalliskirjaston vastuulle. Kansallis-
kirjastolla on johtokunta, joka vastaa myos kansallisen sdilytyspolitiikan toteutumisesta.

Yhd istiim inen edellyttid seu raavia toimen piteitii :

. sdddosmuutoksia niin, ettd uudet siddrikset ovat voimassa vuoden 2019 alusta lukien
o piidtos uudisrakennuksesta 201 8 aikana (rakennus muuttovalmis 2020)
o liikkeenluovutuksen edellyttiimdt toimenpiteet
. toiminnallinen suunnittelu; sdilytyspolitiikka, kokoelman hallinta, tietojdrjestelmien suunnittelu ja hal-

linta
o Varastokirjaston ja Urajdrven kokoelmatyd (aineiston valikoiva karsinta, tietokantamuutokset ja

poistot)
o Kansalliskirjaston uuden kokoelmayksikon/kokoelmien hallinnan suunnittelutyo ja organisointi
o sdilytys-, jdljenne- ja vdlityspalvelun palvelukonseptin suunnittelu, organisointija resursointi
o Varastokirjaston, Urajdrven ja Mikkelin kokoelmien muutto
. Helsingissii olevien kokoelmien muutto
o palvelutoiminnan kiynnistdminen Mikkelissii.

Yhdistdmisen lisiikustannukset kohdistuvat erityisesti tilakuluihin, jotka uudisrakennuksen myotd aluksi nou-
sevat, Toisaalta pidemmilld aikavdlilld tilakustannuksia voidaan paremmin hallita, kun Kansalliskirjaston
kansalliskokoelman vaatiman erikoistilan lisirakentamisesta voidaan luopua. Lisdksi kasvavat yhdistetyn
kokoelmahallinnan tietojdrjestelmiin kustannukset. Yhdistiiminen ei vaikuta tarvittaviin henkilostoresurssei-
hin. Tarkennettu arvio lisdkustannuksista sisdllytetidn hallituksen esitykseen. (Ks. liite 1)

Taloudellis-toiminnalliset hyodyt saavutetaan useiden vuosien pidstii, ja ne riippuvat
lainsddddnnostii (kulttuuriaineistolaki, tekijdnoikeuslakija siihen sisdltyvdt kirjastoja koskevat rajoitussddn-
nokset ja sen poikkeukset sekd julkaisujen kiyttoon liittyrdt sopimusratkaisut),

o julkaisu- ja kirjastoalan kehityksestii,
. kansallisensdilytyspolitiikan linjauksista,
o yleisistii toimintatapojen muutoksista suomalaisessa kirjastokentdssii.

Pitkdn aikaviilin (w. 2025 - 2030) opetus- ja kulttuuriministeridn hallinnonalan kustannuksiin yhdistdminen
vaikuttanee alentavasti, koska lisiiinvestointeja uusiin luolatiloihin Helsingissii tarvita. Samoin keskitetty ko-
koelmapalvelu vaikuttaa pienentiiviisti tulevina vuosina painetun aineiston hankintatarpeeseen Suomen
muissa korkeakoulukirjastoissa ja kulttuuriaineistolain mahdollinen muutos voi tuoda "kansallisen siilytys-
politiikan konseptista" uusia mahdollisuuksia palvella kotimaista julkaisutuotantoa tarvitsevia.
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Yhd istdm istoimenpiteiden aikataulu on seuraava:

Rehtori Jukka Kola

Karvinen

c

Suunnittelujohtaja

20t7 2018 2019 2020
paatds vhdistSmisestS
lakivalmistelu

hallinnollinen valmistelu

rakennuspiidt6s

rakennuksen suunnittelu

rakennuksen toteutus
lakimuutos ja virallinen yhdistyminen

toiminnallinen suunnittelu
kokoelmanhal li ntajerjestelmiin muutosty6t
kokoelmakarsinnat

muutot
palvelutoiminto alkaa
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Liite I : Kustannusarvio

Laskelmassa ovat Kansalliskirjaston osalta mukana vain kokoelma- ja sdilytystyo. Digitointi ei sisdlly laskel-
maan.

Kertakustannukset (€)

Suunnittelutyo

Kokoelmatyo Urajiirvi

Kokoelmatyo Kuopio

Aineiston poistokustannukset

Tietokantojen yhdistdminen

Varastokirjaston muufto

Urajdrven muutto

Helsingin kokoelman muutto

Mikkelin kokoelman muutto

yhteensd

Pysyvdt vuosikustannukset

Tilakustannukset

Kansalliskirjasto (Mikkeli ja Unajiirvi)

Varastokirjasto, Kuopio

Tietojdrjestelmiit

Kokoelmanhallinta (KK)

Kokoelmahallinta (VARK)

Koneet ja laitteet (poistot)

KK (sanomalehtiprosessi, ml mikrokuvaus)

VARK

Hen kilostokustannukset

KK

VARK

Muut kulut (VARK)

Yhteensd

2018-19

50 000

5 000

200 000

100 000

355 000

2017

889 000

615 000

1 90 000

35 000

25 000

40 000

820 000

800 000

250 000

3 664 000

2020-2021

10 000

150 000

s00 000

50 000

50 000

10 000

770 000

2021

2 200 000

200 000

25 000

40 000

720 000

800 000

250 000

4 235 000


