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1. KIRJASTONJOHTAJAN KATSAUS MENNEESEEN JA TULEVAAN

Viikin tiedekirjasto aloitti toimintansa 1.9.1999 saman vuoden kesäkuussa
valmistuneessa Viikin Infokeskus Korona -rakennuksessa. Pitkän prosessin
tuloksena yhdistettiin entiset Maatalouskirjasto, Metsäkirjasto, Luonnontieteiden
kirjasto ja Biokeskuksen kirjasto uudeksi yksiköksi. Viikin tiedekirjasto on maatalous-
metsätieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja kasvatustieteellisen
tiedekunnan sekä Biotekniikan instituutin yhteisesti rahoittama erillinen laitos, jolla on
oma johtosääntö, johtokunta ja johtaja.

Konsistori päätti 16.12.1998 perustaa Viikin kampuskirjaston ja hyväksyi sille
johtosäännön. Kampuskirjaston perustamisen yhteydessä ei tehty päätöstä
yhdistyvien kirjastojen lakkauttamisesta, koska ne olivat vielä perustamis-
ajankohtana toiminnassa. Johtosäännön 11 §:n mukaan kirjastot noudattivat erillisinä
toimiessaan soveltuvin osin vanhoja määräyksiään. Päätökset Luonnontieteiden
kirjaston, Maatalouskirjaston ja Metsäkirjaston lakkauttamisesta tehtiin konsistorin
kokouksessa 19.1.2000, kun Luonnontieteiden kirjaston, Maatalouskirjaston ja
Metsäkirjaston toiminta erillisinä yksikköinä oli jo päättynyt niiden henkilöstön
siirryttyä Viikin kampuskirjastoon. Kirjaston nimi saatiin muutettua Viikin
tiedekirjastoksi vasta  19.1.2000 konsistorin päätöksellä. Siihen asti johtosäännön
tekstin mukaisesti Viikin kampuskirjasto oli ainoa virallinen nimi, vaikka kirjaston
johtokunta oli hyväksynyt ensimmäisessä kokouksessaan 1.6.1999 kirjaston nimeksi
Viikin tiedekirjasto, Vetenskapliga biblioteket i Vik, Viikki Science Library.  Kirjaston
nimiongelma viivästytti myös johtajan nimittämistä vuoden 2000 alusta; YTL Heli
Myllys johti kirjastoa vuoden 1999 loppuun nimikkeenään projektipäällikkö ja
johtokunnan päätöksellä vs. kirjastonjohtajana 1.1.2000 – 28.2.2000. Kanslerin
päätös Heli Myllyksen Viikin tiedekirjaston johtajaksi nimittämisestä astui voimaan
1.3.2000 alkaen.

Maisema ennen Infokeskuksen rakentamisen aloittamista.
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Viikin tiedekirjaston suunnittelun taustalla oli synergiaetujen ja laadun hakeminen
yhteistyössä yliopiston, kaupungin ja tiedepuiston kanssa. 1990-luvun alussa
yliopistoa kehitettiin kampusmallilla. Yliopiston laitokset  päätettiin koota neljälle
kampusalueelle ja kampukset profiloida niiden mukaan. Viikkiin päätettiin keskittää
biotieteiden ja biotekniikan opetus ja tutkimus kampuksella jo sijaitsevien maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan laitosten lisäksi. Viikin yliopistokampukselle päätettiin
rakentaa Helsingin tiedepuisto, joka on yliopiston, kaupungin ja elinkeinoelämän
edustajien yhteinen hanke. Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta siirrettiin
vuonna 1995 valmistuneisiin ensimmäisiin tiedepuiston rakennuksiin Biokeskus 1 ja
2 tiedekunnan biotieteiden laitokset.

Viikin Infokeskus Korona –rakennus  saatiin rahoitettua yliopiston ja kaupungin
välisten maakauppojen seurauksena. Se suunniteltiin Helsingin tiedepuiston
symbolirakennukseksi ja portiksi tiedepuistoon. Rakennuksen ovat suunnitelleet
ARK-house Oy:n arkkitehdit Markku Erholz, Hannu Huttunen ja  Pentti Kareoja.
Suunnittelussa rakennuksen esikuvana oli aurinko, jota rakennus muistuttaa
muodoltaan ja valaistukseltaan. Rakennuksessa on myös kolme talvipuutarhaa:
japanilainen, roomalainen ja Niilin seudun puutarha. Rakennuksen hyötyala on
7 700 m2, huoneistoala 9 938 m2 ja kokonaispinta-ala 10 700 m2. Viikin
tiedekirjaston pinta-ala on 4 900 m2. Rakennuksen vihersuunnittelusta vastaa
Maisemasuunnittelu Hemgård ja sisustussuunnittelusta Sisustusarkkitehdit Gullsten-
Inkinen Oy. Pääurakoitsija oli Seicon Oy.

Keskeneräisen Infokeskuksen edessä vasemmalta Metsäkirjaston johtaja Annikki
Karjalainen, Maatalouskirjaston johtaja Heli Myllys, Pirjo Korhonen Metsäkirjastosta,
Marita Rosengren Luonnontieteiden kirjastosta, Marjatta Rautiala Kasvitieteen
kirjastosta ja Luonnontieteiden kirjaston johtaja Sisko Hyvämäki.
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Yhtenä lähtökohtana rakennuksen suunnittelussa oli  myös se, että samassa
rakennuksessa toimisivat rinnan yliopiston kirjasto ja kaupungin kirjasto. Tällainen
uudenlainen yhteistoiminta lisäisi kaupungin ja yliopiston välistä yhteistoimintaa ja
vuorovaikutusta. Toteutuneessa Inforakennus Koronassa Viikin kampuskirjaston ja
Viikin kirjaston asiakkailla on vapaa pääsy kirjastojen sisällä kirjastosta toiseen
yhteisen hakuteosalueen kautta sekä mahdollisuus käyttää yhteistä yleisten lehtien
lukusalia.

Helsingin yliopiston teknisen osaston osastopäällikkö Toivo Vainiotalo ja Seicon
Oy:n työntekijöitä peruskiven muuraustilaisuudessa.

Viikin tiedekirjasto rakentuu suunniteltuun kokoonsa vuosien 1999-2003 välisenä
aikana. Vuosien 2000-2001 vaihteessa muuttavat metsälaitokset Viikkiin, ja muuton
mukana siirtyvät loput Metsäkirjaston kokoelmista Viikin tiedekirjastoon.
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ekologian ja systematiikan laitos
muuttaa vuonna 2002 ja kasvatustieteellisen tiedekunnan kotitalous- ja
käsityötieteiden laitos muuttaa vuonna 2003. Laitoksen kirjastopalvelut siirtyvät Viikin
tiedekirjastoon. Lopullinen tietoaineiston jako Viikin ja Kumpulan kampuskirjastojen
välillä tapahtuu vuosien 2000-2001 vaihteessa, kun Kumpulan kirjasto valmistuu.
Tosin Viikkiin jää vielä eksaktien luonnontieteiden aineistoja n. 1000 hm siirrettäväksi
vuonna 2003 valmistuvaan Kumpula 4 -vaiheen kirjastorakennukseen.

Kampuskirjastomalli esitettiin yliopiston kirjastostrategiassa vuonna 1998.
Strategiassa yliopiston kirjastopalveluita halutaan koota suuremmiksi
kokonaisuuksiksi. Kampuksen kirjastopalvelut  on luontevaa koota palvelukirjastoon,
joka vastaa kaikkien kampuksen yksiköiden palveluista. Ratkaisulla haetaan
synergiaa ja laatua.
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Ennen muuttoa Viikin Infokeskus Koronaan karsittiin eri kirjastoissa yhteensä 2,3
hyllykilometriä päällekkäisiä aineistoja. Päällekkäisten tilausten karsinnasta
lasketaan saatavan säästöä 1,5 mmk vuodessa. Henkilöstön toimirakenteen
kehittämissuunnitelman mukaan säästyy vuosina 1999-2003   19,6 %
palkkasummasta verrattuna vuoteen 1998,  mikä tarkoittaa – 11 vakanssia.
Säästöjen lisäksi suunnitelma sisältää myös tarvittavien uusien nimikkeiden
käyttöönoton ja vastaavasti palkkaluokkien muutoksia. Tilakustannuksista tullaan
myös säästämään, koska uusi rakennus on pienempi kuin entisten kirjastojen tilat.
Kirjaston laskelmien mukaan säästöjen kokonaisvaikutus näkyy vuodesta 2004
lähtien n. 5 mmk:n suuruisena vuodessa.

Viikin tiedekirjasto on yliopiston ensimmäinen kampuskirjasto. Se on mahdollisuus
uudenlaisen kirjastomallin luomiseksi kampuksen yksiköiden palveluun. Kirjastolla on
pitkän suunnitteluvaiheen jälkeen uudet haasteet edessään: miten vastata kaikkiin
niihin tarpeisiin ja odotuksiin, joita kirjaston asiakkailla ja rahoittajilla on. Iso haaste
on myös se, kuinka saada kirjasto toimimaan yhtenä kokonaisuutena, Viikin
tiedekirjastona, vaikka se koostuu neljästä erilaisesta historiasta ja kulttuurista.

Viikin Infokeskus Koronan ja Yrityshautomo Cultivator Oy:n, joka valmistui samaan
aikaan Infokeskus Korona –rakennuksen kanssa,  yhteiset juhlalliset vihkiäiset
pidettiin 2.11.1999. Tilaisuuden puhujina olivat kansleri Risto Ihamuotila, rehtori Kari
Raivio, ylipormestari Eva-Riitta Siitonen ja  professori Eero Puolanne.

Ylipormestari Eva-Riitta Siitonen vihkiäistilaisuudessa.



7

Viikissä sijaitsevan Normaalikoulun oppilaat ihastuttivat esityksillään Viikin
Infokeskus Koronan ja Yrityshautomo Cultivator Oy:n vihkiäistilaisuudessa.

Tämä toimintakertomus sisältää Viikin tiedekirjaston toiminnan kirjastojen muutoista
vuoden 1999 loppuun. Siinä raportoidaan myös muuttoon ja uuteen toimintamalliin
valmistautumisesta. Koko vuotta koskeviin toimintatilastoihin on laskettu kunkin
kirjaston alkuvuoden omat toimintatilastot  ja syksyn yhteiset suoritteet kirjaston
aloitettua toimintansa 1.9. sekä Viikissä että Metsätalon toimipisteessä. Kesällä
kirjastot olivat suljettuina kaksi kuukautta muuttojen takia.

Viikissä, 19.5.2000

Heli Myllys
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2. VIIKIN TIEDEKIRJASTON HALLINTO

Kirjastonjohtajan tehtäviä hoiti Heli Myllys projektipäällikön nimikkeellä 15.4.1999
lähtien vuoden loppuun. Apulaiskirjastonjohtajan tehtäviä ovat hoitaneet Annikki
Karjalainen ja Ritva Hagelin, molemmat puolipäiväisesti, sekä Sisko Hyvämäki
kokopäiväisesti.

2.1. Johtokunta

Kirjaston johtokunnassa on yhdeksän rahoittajayksiköiden, kolme opiskelijoiden ja
yksi kirjaston henkilökunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.
Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut professori Martti Marvola,
varapuheenjohtajana professori Eero Puolanne ja sihteerinä toimistosihteeri Juha
Sauranen sekä Heli Myllys esittelijänä. Viikin tiedekirjaston johtokunta hoitaa myös
kirjastostrategian edellyttämää kampuskirjastotoimikunnan tehtävää. Professori
Puolanne toimii yliopiston kirjastotoimikunnassa Viikin kampuskirjastotoimikunnan
edustajana. Asiantuntijajäsenenä kampuskirjastotoimikunnassa on
Eläinlääketieteellisen kirjaston kirjastonjohtaja Teodora Oker-Blom.

Johtokunta kokoontui 1.6.1999 perustavaan kokoukseen. Elokuun kokouksessa
hyväksyttiin kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2000, strateginen
suunnitelma vuosille 2000-2003 sekä henkilöstön toimirakenteen
kehittämissuunnitelma vuosille 1999-2003. Johtokunnan kokouksia pidettiin
kesätauon jälkeen kerran kuukaudessa.

Johtokunta asetti 23.8.1999 nk. rahanjakomallityöryhmän selvittämään, kuinka
kirjaston johtosäännön mukaisesti kirjaston talousarvioesityksen mukainen
budjettirahoitusvastuu jaetaan eri osakkaiden kesken. Ryhmän jäsenet olivat
professori Martti Marvola puheenjohtajana, professori Eero Puolanne, taloussihteeri
Satu Mahnala, hallintopäällikkö Jorma Äijö, professori Jarkko Hautamäki sekä Heli
Myllys sihteerinä. Asia päätettiin 14.12.1999 pidetyssä johtokunnan kokouksessa.
Kirjaston talousarvioesityksen mukaiset budjettikustannukset päätettiin jakaa siten,
että maatalous-metsätieteellinen tiedekunta maksaa 56,3 %, matemaattis-
luonnontieteellinen tiedekunta 35,8 % ja Biotekniikan instituutti 7,9 % .
Oikeudenmukaisuus- ja kohtuullisuussyistä Biotekniikan instituutin osuus jäi
huomattavan pieneksi. Kokonaisrahoituksen tärkeänä osana  rehtori myönsi
kirjastolle nk. yhteiskunnallisuuseränä 2,15 mmk  14.12.1999 (rehtorin päätös
163/1999). Matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle osoitetusta
yhteiskunnallisuusrahasta Viikin tiedekirjasto sai 150 000 mk. Siten
yhteiskunnallisuuserät yhdessä ovat 2,3 mmk.

Kirjaston johtokunta päätti, että henkilöstön rakenteellisen kehittämisen suunnitelma
toteutetaan henkilöstösäästöjen osalta vasta vuodesta 2001 alkaen. Suunnitelman
sisältämistä toimirakenteen korjaustarpeista päätettiin toteuttaa kiireellisimpinä jo
syksyllä 1999 toimistopaketti, esimieslisä vetäjille sekä avoimen kirjastosihteerin
viran toimenkuvan muuttaminen atk-kirjastosihteeriksi.
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2.2. Johtoryhmä

Johtokunnan päätöksen mukaisesti väliaikaisena kirjaston johtoryhmänä toimi kesän
ajan entinen kirjastojen yhteistyöelin hallintoryhmä. Siinä olivat edustettuina kaikkien
entisten kirjastojen johtajat ja yksi henkilökunnan edustaja kustakin kirjastosta.
Johtokunta vahvisti elokuussa uuden johtoryhmän johtosäännön mukaisen
kokoonpanon:

� kaupunginkirjaston edustajana kirjastonjohtaja Joni Carlson
� henkilökunnan edustajana Jari Hasu
� prosessien vetäjien edustajana Pirjo Korhonen
� toimialavastuuhenkilöiden edustajana Marita Rosengren
� asiantuntijajäseninä Annikki Karjalainen, Sisko Hyvämäki, Ritva Hagelin,

Marjatta Rautiala ja hänen varamiehenään Sirkka-Liisa Nyeki,
Sihteerinä on toiminut  Pirkko Tokat ja puheenjohtajana Heli Myllys.
Johtoryhmä kokoontui viikoittain. Esityslistat olivat mittavat, koska kaikki piti perustaa
alusta lähtien. Johtokunta piti johtoryhmää liian laajana, mutta laajuus oli tarpeellista
tilanteessa, jossa eri osapuolten kuuleminen oli erityisen tärkeää.

2.3. Toimialoittaiset neuvottelukunnat ja toimialavastuuhenkilöt

Viikin tiedekirjastossa on johtosäännön mukaan kahdeksan toimialaa. Johtokunta voi
asettaa tarvittavan määrän toimialoittaisia neuvottelukuntia. Johtokunta päätti
syksyllä, että neuvottelukunta perustetaan seuraaville toimialoille:

� ekologia, systematiikka ja ympäristöala
� elintarvikeala
� kotitalous- ja  kuluttaja-ala
� maatalousala
� metsä- ja puuala
� talous- ja yhteiskuntatieteellinen ala

Neuvottelukuntien toiminnan käynnistäminen siirtyi vuoden 2000 alkupuolelle.

Kirjaston henkilökunnasta johtokunta nimesi 1.6.1999 seuraavat henkilöt
työskentelemään osana omaa päätehtäväänsä ko. alan toimialavastuuhenkilönä:

� Biotieteet ja biotekniikka FM Marita Rosengren
� Ekologia, systematiikka ja ympäristöala MMM Kimmo Koskinen
� Elintarvikeala ETM Tiina Äärilä
� Farmasia FM Seija Tikkanen
� Kotitalous-, kuluttaja-, käsityö- ja kasvatustieteellinen ala ETM Merja Kettunen
� Maatalousala MMM Ritva Hagelin
� Metsä- ja puuala FM Sini Kärki
� Yleiset luonnontieteet FM Else Lindholm

Viikin tiedekirjasto järjesti 14.10.1999 tilaisuuden laitoksille tutustumiseksi
toimialavastuuhenkilöihin ja kirjaston toimintaan. Laajemmin eri toimialojen edustajia
Helsingin yliopiston ulkopuolelta kutsuttiin MATRI-seminaarin 2.11.2000 tutustumaan
Viikin tiedekirjaston toimintaan.
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2.4. Toimistotiimi

Hallinnon tehtäviä johtajan ja apulaisjohtajan lisäksi hoiti toimistotiimi. Toimiston
syksyn työmäärä oli melkoinen, koska entisten kirjastojen tilit yhdistettiin yhdelle
vastuualueelle vasta vuoden vaihteessa 2000. Samoin oli henkilökunta  edelleen
kunkin entisen kirjaston vastuualueilla. Aikaa kului erilaisten rutiinien perustamiseen.
Vanhojen hallintomallien pysyminen voimassa uuden mallin (johtoryhmä ja
johtokunta) rinnalla sekä lähes päivittäinen rajankäynti näiden välillä jarruttivat tiimin
kehittymistä. Synergiaedut jäivät saamatta. Lisäksi oli sopeuduttava uuden
organisaation toisenlaisiin työnkulkuihin, uusiin työtapoihin, työtovereihin ja
esimiehiin. Uuden rakennuksen käyttöönotossa oli paljon ylimääräisiä tehtäviä
alkaen avainten luovutuksen organisoinnista ja päätyen erilaisten toimitiloissa
esiintyvien puutteiden kirjaamiseen ja eteenpäin viestittämiseen.

3. SISÄISET TUKIPALVELUT

3.1. Yleishallinto

Syksyllä otettiin käyttöön Flexim-kellokorttijärjestelmä, aloitettiin jatkuva työajan
käytön seuranta kustannusten selvittämiseksi toiminnoittain ja prosesseittain,
käynnistettiin kirjaston työjärjestyksen sekä perehdytysohjelman työstäminen,
hyväksyttiin henkilöstökoulutuksen periaatteet ja tutkijainhuoneiden käyttösäännöt.

Logoksi valittiin yliopiston liekkilogo oranssilla ja vihreällä terästettynä, perustettiin
henkilökunnan sisäinen sähköinen tiedotuskanava sähköpostilista, koottiin
puutelistaa uuden rakennuksen vajavaisuuksista ja virheistä sekä järjestettiin usean
henkilön ja tahon voimalla Infokeskuksen avajaisjuhlat.

Yhteistyö Engelin vahtimestari- ja siivoustoimen kanssa oli uutta. Kirjaston sisäinen
posti, jätteiden lajittelu ja kierrätys toteutettiin suunnitelmien mukaan. Tiedonkulun
pullonkaulojen ja vastuiden selvittäminen oli myös tässä välttämätön vaihe.

3.2. Talous

Rahoitus

Myöhempiin vuosiin vertailtavuuden helpottamiseksi tässä esitetyt taloustaulukot
sisältävät kirjanpidon lukujen lisäksi Biokeskuksen kirjaston tiedot Farmasian ja
Biotieteiden laitosten osalta TINFO:n yhteistilaston tietojen tasolla sekä Biotekniikan
instituutin panostuksen Biokeskuksen kirjastoon, ohjenuorana viimeisin tiedossa
oleva luku vuodelta 1998.
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mk %
HY myönnöt 11 022 000 73,4 %
Työministeriö 984 699 6,6 %
Toimintavarojen säästöt 98->99 845 831 5,6 %
Maksullisen palvelutoiminnan tulot 835 277 5,6 %
HY Hankerahoitus säästöineen 655 000 4,4 %
OPM erillisrahoitus säästöineen 304 122 2,0 %
Valtiovarainministeriö 220 867 1,5 %
Ulkopuolinen rahoitus 148 618 1,0 %

15 016 414 100,0 %

Viikin tiedekirjaston kokonaisrahoitus 1999
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Vuonna 1999 kokonaisrahoitus, sisältäen myös omat säästöt ja kaikki ulkopuoliset
varat, jakautui rahoittajatahoille seuraavasti:
VIIKIN TIEDEKIRJASTON KOKONAISRAHOITUS 1999
RAHOITUSOSUUKSIEN NÄKÖKULMASTA
Luvut sisältävät Luonnontieteiden kirjaston (581), Maatalouskirjaston (881), Metsäkirjaston (882) ja   
Viikin tiedekirjaston uuden vastuualueen (984) kirjanpitotietojen lisäksi TINFO:n tilaston tasolla Farmasian ja
Biotieteiden laitosten kirjastomenot v. 1999 ja Biotekniikan kirjastomenot arviona vuoden 1998 mukaan.

Keskushallinto, rehtori Luonnont.k. Maatalousk. Metsäk. Viikin tiedek. Biokesk.
Yhteiskunnallisuuserät 100 000 565 000 585 000
Muuttohankeraha 185 500
Muu Hankerahoitus 275 000 380 000
Muu rahoitus 100 500 1 000

375 000 565 100 585 500 566 500 0 2 092 100
17,9 % 27,0 % 28,0 % 27,1 % 0,0 % 13,9 %

Maatalous-metsätiet. tdk Luonnont.k. Maatalousk. Metsäk. Viikin tiedek. Biokesk.
Virkapalkat 2 605 900 2 125 100
Toimintamenot 718 000 315 900
Säästöt vuodelta 1998 267 440 352 560
Hankerahoitus

0 3 591 340 2 793 560 0 0 6 384 900
0,0 % 56,2 % 43,8 % 0,0 % 0,0 % 42,5 %

Matemaattis-luonnont. tdk Luonnont.k. Maatalousk. Metsäk. Viikin tiedek. Biokesk.
Virkapalkat 2 010 000 651 000
Toimintamenot 244 000 685 000
Säästöt vuodelta 1998 225 831
Hankerahoitus

2 479 831 0 0 0 1 336 000 3 815 831
65,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 35,0 % 25,4 %

Biotekniikan instituutti Luonnont.k. Maatalousk. Metsäk. Viikin tiedek. Biokesk.
Virkapalkat
Toimintamenot 230 000
Hankerahoitus

0 0 0 0 230 000 230 000
0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 1,5 %

Laitoksen itse hankkima r. Luonnont.k. Maatalousk. Metsäk. Viikin tiedek. Biokesk.
Tulot 126 109 387 608 95 964 171 596 54 000
Projektit 20 000 174 122 127 152 112 647
Rahastot 17 181 1 637
TM 195 184 469 559 304 796 15 159
VM 25 920 74 427 47 520 72 999

367 213 1 122 897 577 069 372 401 54 000 2 493 580
14,7 % 45,0 % 23,1 % 14,9 % 2,2 % 16,6 %

Yhteensä: 3 222 044 5 279 337 3 956 129 938 901 1 620 000 15 016 411
21,5 % 35,2 % 26,3 % 6,3 % 10,8 % 100,0 %

MM yht: 61,5 %
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Menot

Budjetoitavasta rahoituksesta jäi vuodeksi 2000 säästöön 1,389 mmk (9,4 %)
kirjaston epätavallisen tilanteen vuoksi.

Viikin tiedekirjaston kokonaismenot 1999
mk %

Pysyvät palkat 7 127 718 53,5 %
Tilapäisten palkat 2 556 537 19,2 %
Tietoaineistot 2 513 888 18,9 %
Palvelujen ostot 509 607 3,8 %
Sekalaiset menot 317 555 2,4 %
Toimisto-, kirjasto- ja atk-tarvikkeet 101 610 0,8 %
Käyttöomaisuus ja invest. yli 5000 mk 97 174 0,7 %
Alle 5000 mk:n koneet, laitteet, kalusteet 47 074 0,4 %
Matkat ja päivärahat 37 589 0,3 %
Sekalaiset aineet ja tarvikkeet 19 296 0,1 %

13 328 048 100,0 %
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Tulot

� Maksullisen palvelutoiminnan tulot jäivät edullisten hintojen ja muuttokauden
kiinniolon vuoksi vaatimattomiksi.

� Keväällä 1999 aloitettiin maksullisen palvelutoiminnan hinnoittelukokeilu, mutta
kirjaston alkuvaiheeksi valittiin tieteellisten kirjastojen yleisiä keskiarvoja
vastaavat hinnat. Kirjastojen lakkauttamisista kohtuuttomasti kärsiville laitoksille
myönnettiin helpotuksia palveluhinnastoon.

� Kesällä kvestuuri lakkautti Maatalouskirjaston ja Metsäkirjaston omat
postisiirtotilit, minkä vuoksi jo laskutettujen tulojen hoito siirtyi karhuntaa ja
tulorästejä lukuunottamatta Viikin kvestuurille.

� Syksyllä otettiin laskutuksessa käyttöön yliopiston keskitetty AdeEko+ -
laskutusjärjestelmä sekä perustettiin uudet kassakäytännöt. Kassapisteitä oli
kaksi, toinen Metsätalon palvelupisteessä Unioninkadulla ja toinen Viikin
Infokeskuksessa.

� Kassatuloja kertyi eniten kopiokorttimyynnistä, varaus- ja sakkomaksuista ja
kaukopalvelun toimituksista. Metsätalon palvelupisteen kassatulot olivat noin
puolet kokonaiskassatuloista. Kaukopalvelua ja laskuttamista helpottava Access-
pohjainen kaukopalvelun tilaustietokanta ei ennättänyt valmiiksi kertomusvuonna.

� Matri-palvelusopimus maa- ja metsätalousministeriön kanssa uudistettiin
vuodeksi 2000 Viikin tiedekirjaston nimiin.

Viikin tiedekirjaston tietoaineistomenot 1999
painetut elektroniset yht. mk %

Kausijulkaisut 1 938 183 146 431 2 084 614 82,9 %
Muu kirjallisuus 225 337 15 643 240 980 9,6 %
Kurssikirjallisuus 137 993 30 683 168 676 6,7 %
Muut painotuotteet 18 497 18 497 0,7 %
Atk-käsikirjat ja oppaat 1 120 1 120 0,0 %

2 321 130 192 757 2 513 887 100,0 %
BTI:n 90.000 mk:n panostus on painetuissa kausijulkaisuissa.
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Tilat ja käyttöomaisuus

Teknisen osaston rekisteritietojen mukaan Viikin tiedekirjaston vastuualueelle
merkityt tilat vuonna 1999 olivat Infokeskuksessa 3851 m2, yhteistilat 1935,9 m2,
Metsätalossa 461 m2 ja Viikin kalliosuojassa 190 m2 - yhteensä 6437,9 m2. Lisäksi
Maatalouskirjaston vastuualueella oli kirjaston tiloja kalliosuojassa 400 m2 ja
yhteistiloja 172 m2 - yhteensä 572 m2. Entisen Metsäkirjaston loput tilat Metsätalossa
on kohdennettu kustannuksineen maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle ja
Luonnontieteiden kirjaston tilat kustannuksineen matemaattis-luonnontieteelliselle
tiedekunnalle. Koko vuoden tilakustannukset olivat yhteensä 4.962.845 mk. Tämän
lisäksi voidaan laskea mukaan myös Teollisuuskadun vuokrat, jolloin Viikin
tiedekirjaston toiminnan aiheuttamat kulut olivat  6.250.221 mk.
Viikin tiedekirjaston 17 tutkijanhuoneesta 12 oli vuokralla Limnologian ja
ympäristönsuojelutieteen laitoksella ja Atk-keskuksen Viikin kampusyksiköllä.

Käyttöomaisuuden hankinta-arvo oli 1,221 mmk ja jäännösarvo poistojen
jälkeen 0,201 mmk.

Viikin tiedekirjaston tulot asiakkaittain 1999
Ei sisällä Biokeskuksen kirjaston tuloja, erittelyä ei saatavana.

mk %
Yksityishenkilöt 196 537 35,9 %
Valtio 165 783 30,2 %
Elinkeinoelämä 72 540 13,2 %
HY:n laitokset 45 552 8,3 %
Muut (ulkom., seurat) 43 292 7,9 %
Kunnat 24 484 4,5 %
EU 1 245 0,2 %
Tileistäpoistot -1 331 -0,2 %

548 102 100,0 %

0
50 000

100 000
150 000
200 000

Yksityishenkilöt

Valtio

Elinkeinoelämä

HY:n laitoksetMuut (ulkom., seurat)

Kunnat

EU



16

3.3. Henkilöstöhallinto

Henkilöstöasioita hoidettiin kertomusvuoden loppuun saakka kahden tiedekunnan
kautta ja pieneltä osin itse. Vuoden lopulla käytiin yt-neuvottelut henkilöstön
siirtämiseksi Viikin tiedekirjaston vastuualueelle. Entisten kirjastojen lakkauttaminen
saatiin päätökseen vasta tammikuun konsistorin kokouksessa vuonna  2000.
Vuoden lopussa oli vakinaisia virkoja 43, niistä 37:een oli nimitetty viranhaltija  ja 6
virkaa oli tilapäisesti täytettyjä avoimia. Tilapäisillä määräyksillä työskenteli noin 30
henkilöä. Työministeriön kolmen-kuuden kuukauden mittaisia työsuhteita oli solmittu
muuttaneissa kirjastoissa koko kertomusvuoden aikana 20.

Syksyllä lyhennettyä työaikaa (20 – 30 t / vko) teki yli kolmannes kirjaston kaikista
työntekijöistä; vakinaisluontoisesta henkilökunnasta 11 henkilöä ja tilapäisistä 16.
Yo-merkonomi Pirkko Mustola irtisanoutui kirjastosihteerin virasta, johon johtokunta
nimitti fil.yo Kari Haatasen 1.11.1999 alkaen.
Osa-aikaeläkkeelle jäivät kirjastonhoitajat FM Marita Rosengren ja MMK Anita Ellala,
kirjastoamanuenssi yo Inga Valovirta ja Metsäkirjaston johtaja FM Annikki
Karjalainen. Eläkkeelle jäi vuoden lopussa Luonnontieteiden kirjaston johtaja YTK
Sisko Hyvämäki.
Merkonomin oppisopimuskoulutuksessa oli yksi työntekijä, Marjo Hakasalo.
Syksyllä laadittiin kirjastolle henkilöstöpoliittiset periaatteet ja hyväksyttiin
henkilöstöasioiden työnkulut.

Viikin tiedekirjaston henkilötyövuodet rahoituslähteittäin 1999
htv %

Pysyvät palkat 41,62 70,5 %
Työministeriö 7,10 12,0 %
Toimintamenot 4,41 7,5 %
Projektit 3,10 5,2 %
Maksullinen palvelutoiminta 2,82 4,8 %

59,04 100,0 %
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3.4. Atk

Viikin tiedekirjaston atk-ryhmä koordinoi laitteiden ja ohjelmistojen hankintaa ja
käyttöönottoa. Kirjaston laitekantaa uusittiin muuton yhteydessä.  Kirjastossa on
mikrotietokoneita yhteensä 122. Nämä jakaantuvat seuraavasti:

Helka-mikrot:
- uusia 13, vanhoja 9, yhteensä 22

Asiakastyöasemat:
- uusia 25, vanhoja 14, yhteensä 39

Lainaus ja neuvonta:
- uusia 4, vanhoja 1, yhteensä 5

Henkilökunnan työpisteet:
- uusia 21, vanhoja 35, yhteensä 56

Kirjaston atk-ryhmä huolehtii tietotekniikkatoiminnoista yhteistyössä atk-keskuksen
Viikin kampusyksikön kanssa, jonka tehtävänä on atk-luokkien ja tietoliikenneverkon
ylläpito Infokeskuksessa. Kirjaston atk-ryhmään kuuluvat Esko Siirala, Raimo
Hakarinne, Kari Haatanen, Tiina Äärilä ja Kimmo Koskinen.

4. MUUTTO, KOKOELMAT JA TILAT

4.1. Muutto

Viikin tiedekirjastoon muutto tapahtui kesällä 1999, ja se käsitti kokoelmien ja
työpisteiden muuton sekä uuden palvelualueen muodostamisen.

Valmistelevia töitä oli kirjastoissa tehty runsaasti, mm. suunniteltiin toimintoja,
henkilökunnan sijoittumista eri työpisteisiin sekä atk-ratkaisuja. Kokoelmien
tietokantamuutoksia suunniteltiin myös tiivisti ja atk-ajoja toteutettiin muuton aikana.

Kokoelmien siirtoja valmisteltiin muiden tehtävien ohessa karsimalla runsaasti
päällekkäisyyksiä. Tähdättiin myös muuttavien kirjastojen kokoelmien yhdistämiseen
muuttotilanteessa, mikä vaati paljon ennakkovalmistelua.

Kokoelmien ja työpisteissä olevan materiaalin fyysisestä siirrosta vastasi tekninen
osasto. Muutettavia kokoelmia oli yhteensä noin 9 000 hm. Osa aineistoista jäi vielä
etävarastoihin mm. Teollisuuskadulle.

Ensimmäisenä muutettiin kesäkuun alussa Infokeskus Koronan ensimmäiseen
kerrokseen ennen vuotta 1990 ilmestyneet kausijulkaisut. Ensimmäiseen kerrokseen
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muodostui kaksi suurta kokoelmaa, UDK-luokituksen mukainen ja aakkosellinen.
Tämän kerroksen muuttoa vaikeutti juhannuksena Infokeskuksessa tapahtunut
vesivahinko, joka aiheutti viivettä aikatauluihin. Tila saatiin korjaustöiden jälkeen
asiakkaiden käyttöön vasta lokakuun puolella. Heinäkuun alkupuolelta lähtien
muutettiin kausijulkaisut kolmanteen kerrokseen muodostaen siirron yhteydessä
yhtenäiset kokoelmat vuonna 1990 ja sitä myöhemmin ilmestyneistä
kausijulkaisuista. Kokoelmat oli etukäteen mitattu nimeketasolla kaikissa neljässä
kirjastossa, jolloin kunkin nimekkeen tuleva sijainti hyllyssä oli tiedossa jo ennen
siirtoa.

Monografiat kuljetettiin neljänteen kerrokseen elokuun aikana. Kirjojen hyllyluokitusta
varten oli laadittu yhteinen UDK-hyllyluokitus, joka muodosti rungon monografioiden
muutossa.  Maatalouskirjaston monografiakokoelma siirrettiin kuitenkin käytössä
olleen erikoisluokituksen mukaisessa järjestyksessä, mistä aineisto vähitellen
siirretään UDK-luokitukseen.

Työpisteiden muutto tapahtui elokuussa. Atk-laitteiden asennus aloitettiin elokuussa
ja asiakkaiden työpisteiden asennukset jatkuivat koko alkusyksyn.

4.2. Kokoelmat

Viikin tiedekirjaston kokoelmat ovat muuton jälkeen varsin monipuoliset.
Kokoelmissa on aineistoa seuraavilta aloilta: biotieteet ja biotekniikka; ekologia,
systematiikka ja ympäristöala; elintarvikeala: farmasia; kotitalous- ja kuluttaja-ala;
maatalousala; metsä- ja puuala; yleiset luonnontieteet; taloustieteet. Myöhemmin
tulevien muuttojen yhteydessä kokoelmat monipuolistuvat, kun kirjastoon tulee eläin-
ja kasvitieteen sekä kasvatustieteen kirjallisuutta. Viikin tiedekirjaston  kokoelmista
on monografioita yhteensä 3 030 hm ja kausijulkaisuja 12 440 hm eli yhteensä
15 490 hm.

Kokoelmien sijoittelussa pyrittiin suunnitteluvaiheessa saamaan mahdollisimman
yhtenäiset ja selkeät kokonaisuudet niin että tiedekirjastoon yhdistyneiden kirjastojen
kokoelmat olisivat mahdollisimman hyvin sulautuneet yhtenäisiksi kokoelmiksi ja näin
asiakkaiden kannalta helposti hahmotettaviksi. Ensimmäisen toimintasyksyn jälkeen
voidaan sanoa, että tässä pääosin onnistuttiinkin, mutta kokoelmien edelleen hiomis-
ja järjestelytöitä oli tehtävä runsaasti vielä syksyn aikana ja työ jatkuu edelleen muun
toiminnan ohessa.

Monografioista on sijoitettuna toiseen kerrokseen palvelualueen läheisyyteen eniten
käytetyt monografiakokoelmat eli kurssikirjat, käsikirjat ja opinnäytteet omina
kokoelminaan. Kurssikirjakokoelma sisältää entisen Maatalouskirjaston
kurssikirjakokoelman sekä Opiskelijakirjastosta elokuussa  matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan Viikin kampukselle kuuluvat kurssikirjat.

Infokeskuksen neljänteen kerrokseen on sijoitetettu UDK-luvun mukaan järjestettynä
eri yksiköistä siirretyt monografiakokoelmat. Lisäksi tässä kerroksessa on
maatalousalojen monografiakokoelma, josta aineistoa siirretään vähitellen UDK-
hyllyluokituksen mukaiseen järjestykseen. Omina kokoelminaan ovat ulkomaiset
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väitöskirjat  neljännessä kerroksessa ja kartat kolmannessa kerroksessa.
Erikoiskokoelmissa oleva vanhempi monografia-aineisto on sijoitettuna
ensimmäiseen kerrokseen erilliseen tilaan.

Kausijulkaisut on sijoitettu Viikin tiedekirjaston ensimmäiseen ja kolmanteen
kerrokseen. Ensimmäiseen kerrokseen kausijulkaisut on sijoitettu tiivishyllyihin
kahtena eri pääkokoelmana. Toinen  kausijulkaisukokoelma käsittää vuosilta 1978-
1989  Luonnontieteiden  ja Biokeskuksen kirjastosta siirretetyt kausijulkaisut, jotka
on sijoitettu UDK-luokituksen mukaiseen järjestykseen. Toinen
kausijulkaisukokoelma sisältää Maatalous- ja Metsäkirjastosta siirretyt kausijulkaisut
aakkosellisessa järjestyksessä olevan kokoelman. Tässä kokoelmassa ovat
Maatalouskirjaston kokoelmista kotimaiset  ja ulkomaiset kausijulkaisut vuosijaksot
1980-1989. Metsäkirjaston kausijulkaisuista 1. kerrokseen siirrettiin ulkomaisista
kausijulkaisuista vuosijakso 1980-1989 sekä kotimaisista kausijulkaisuista
vanhemmat vuosikerrat.

Tiedekirjaston  kolmanteen kerrokseen kerrokseen on sijoitettu yhtenäisenä
kokoelmana kausijulkaisut vuodesta 1990 lähtien. Uusin numero kausijulkaisuista on
esillä lehtialueella. Kaupunginkirjaston kanssa yhteisessä lehtisalissa on esillä osa
tiedekirjaston  kausijulkaisuista.  Tilastohyllyssä on esillä tilastojulkaisuista uusin
numero.

Kirjaston kolmannesta kerroksesta löytyvät uusimmat kausijulkaisut.

Metsätalon palvelupisteessä on osa metsäalan kokoelmista siihen saakka, kunnes
metsätieteiden opetus ja tutkimus siirtyy Viikkiin. Metsätalolla olevat kokoelmat
sisältävät kurssikirjat, kuluvan vuoden lehdet, käsikirjat sekä  vanhempaa
monografia- ja kausijulkaisuaineistoa.
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Muuttaneiden kirjastoyksiköiden vanhempaa monografia- ja kausijulkaisuaineistoa
on etävarastoissa, joita syksyllä 1999 olivat Viikin kalliosuoja ja Teollisuuskadun
varasto.

Kirjaston kaukopalvelu ja lainaus ovat koko syksyn ajan käyttäneet Viikissä ja
Metsätalolla olevien kokoelmien lisäksi entisen Luonnontieteiden kirjaston
Teollisuuskadulla sijaitsevia kokoelmia. Nämä kokoelmat, jotka sisältävät eri alojen
referaatti- ja indeksijulkaisuja sekä ennen vuotta 1978 ilmestyneet luonnontieteelliset
aikakauslehdet, siirretään Viikkiin  kevään aikana, jolloin Viikin kampuksen A-talon
varasto on saatu korjatuksi.

4.3. Tilat

Kirjastossa on 400 asiakastyöpaikkaa. Näistä 11 on eri kokoisia tiimityöskentelytiloja.
Tutkijanhuoneita on käytettävissä 4 kpl toistaiseksi. Ovettomia kahden hengen
tutkijansoppia on 16. Ympärivuorokauden auki pidettävään lukusaliin ensimmäisessä
kerroksessa mahtuu 30 omien kirjojen lukijaa. Se saatiin ympärivuorokautiseen
käyttöön vasta 3.5.2000. Siihen asti lukusali oli käytössä kiinteistön aukioloaikoina
klo 8-20 välisenä aikana.

Asiakkaiden työtilat:
� Lehtien lukupaikat:

yhteinen lehtilukusali 20
tieteellinen lehtilukusali 30

� Ympärivuorokautinen lukusali 32
� Kokoelmien lukupaikat 80
� Istumaryhmien paikat 65
� Atk-työasemat 45
� Ryhmätyötilat 100
� Tutkijanhuoneet 5
� Työskentelysopet 24
Yhteensä 401

Henkilökunnan työpisteet sijoittuvat 2. ja 4. kerrokseen. Palveluhenkilöstön tilat 2.
kerroksessa käsittävät 17 työpistettä ja 4. kerroksessa sijaitsevat tilat käsittävät 8
hallinnon työpistettä ja 36 muun kirjastohenkilöstön työpistettä.

5. HENKILÖSTÖN JA ORGANISAATION KEHITTÄMISHANKE

Vuodenvaihteessa 1998/1999 päätti silloinen kirjastojen yhteistyöelin, nk.
hallintoryhmä, että tulevan kirjaston sisäisen toimintamallin suunnittelu käynnistetään
hakemalla vetäjät  kahdeksalle yhdessä määritellylle koeprosessille, jotka kattavat
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kaikki kirjaston toiminnot. Kaikkiin prosesseihin ilmoittautui kiinnostuneita, joista
hallintoryhmä valitsi vetäjiksi seuraavat henkilöt:
� Anita Ellala  indeksointi
� Pirjo Korhonen  osakohteet
� Kimmo Koskinen  tietopalvelu
� Raija Mayow  kaukopalvelu
� Mariitta Sarkkula  lainaus
� Anne Uusitalo   monografiat
� Kalevi Valovirta   kausijulkaisut
� Tiina Äärilä  käyttäjäkoulutus

Valitut vetäjät valtuutettiin tehtäväänsä kaikkien silloisten kirjastonjohtajien
allekirjoituksella. Vetäjät saivat ensimmäiseksi tehtäväkseen valita itselleen
suunnitteluryhmän, johon kuuluu jäseniä eri kirjastoista ja erilaisista tehtävistä
yhteensä 3-5 henkilöä. Ryhmien tehtävänä oli suunnitella prosessien toiminta ja
miehitys uudessa kirjastossa. Ryhmille annettiin valtuutus käyttää työaikaa vähintään
päivä viikossa suunnitteluun kevätkauden ajan. Sovittiin seurantamenettelystä kerran
kuukaudessa, jolloin hallintoryhmä ja vetäjät tapasivat ja kukin ryhmä raportoi
edistymisestä sovittujen kriteereiden mukaan. Kriteerit olivat:

� työn ja aineiston kulku
� tarvittavat resurssit ja sijoittuminen kirjastossa
� tarvittava osaaminen
� atk-laitetarpeiden suunnittelu
� yhteydet muihin prosesseihin (kirjasto-, yliopisto- ja kansainvälinen taso)
� kokoelmiin liittyvät tehtävät
� tuotekehitys ja kehittämisen koordinointi
� ongelmat

Henkilökunnan työtilajärjestys uudessa kirjastossa organisoitiin siten, että kaikki
saivat esittää toivetoimenkuvansa. Kirjastojen yhteenlaskettua työvuosimäärää
kuhunkin tehtävään käytettiin vertailuarvona, kun toiveiden työvuodet kuhunkin
tehtävään ynnättiin. Tämän jälkeen hallintoryhmä päätti, mikä olisi sopiva
resurssimäärä kullekin prosessille. Työryhmille annettiin tehtäväksi suunnitella
miehitys toiveiden ja annetun työvuosimäärän mukaan. Näiden neuvottelujen
tuloksena saatiin kullekin prosessille alustava miehitys.

Hallinnon tehtäviä suunniteltiin erikseen entisten johtajien ja toimistotehtäviä
hoitaneiden henkilöiden ryhmässä. Toimistotiimi teki ansiokkaat suunnitelmat ko.
tehtävistä ja työnjaosta tulevassa kirjastossa. Tämä ryhmä kävi myös neuvotteluja
kvestuurin edustajien kanssa uuden yksikön talouden hoitoa koskevissa asioissa.
Toimistotiimi olikin heti valmis tiimi aloittamaan tehtävät. Tiimin vetäjäksi entiset
johtajat nimittivät ilmoittautumismenettelyn pohjalta DKK Pirkko Tokatin.

Kesällä väliaikainen johtoryhmä kysyi vielä koeprosessien vetäjien suostumuksen
ryhtyä tositoimiin prosessin vetäjinä uudessa kirjastossa.  Yhtä lukuunottamatta
kaikki lupautuivat tehtävään. Monografiaprosessin uudeksi vetäjäksi ryhtyi Else
Lindholm.

Elokuun 25.-26. päivänä järjestettiin Suitiassa kehittämisseminaari koko
henkilökunnalle Learning Systemsin johtavan konsultin Eija Ylisuvannon johdolla.
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Seminaarissa käsiteltiin entisten kirjastojen historia ja nykytila ja poimittiin niistä
sellainen aines, joka kannattaa säilyttää uudenkin kirjaston peruskivenä. Yhteistä
tulevaisuutta ja uutta toimintamallia visioitiin. Tavoitteena oli kehittää koeprosesseja
visiota kohti. Koeprosessien seuranta sovittiin toteutettavaksi syksyn aikana
pidettävissä prosessien vetäjien kokouksissa. Sovittiin, että ongelmista kerätään
tietoa ja kaikki prosessit käydään läpi prosessin henkilökunnan kanssa syksyn ja
seuraavan kevään aikana.

Syksyllä järjestettiin kaksi prosessin kehittämisiltapäivää Eija Ylisuvannon johdolla:
28.10. lainaus ja kaukopalvelu
23.11. monografiat ja kausijulkaisut
Molemmissa tilaisuuksissa ideoitiin parannuskeinoja koettuihin ongelmiin ja sovittiin
jatkokehittämisestä.

6. KIRJASTON PERUSTOIMINTA

6.1.  Metsätalon palvelupiste

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaanin Kim von Weissenbergin
päätöksellä sovittiin keväällä 1999 kirjastopalvelujen järjestämisestä Metsätalossa
siirtymäkautena, ennen kuin metsälaitokset ovat muuttaneet Viikkiin vuosien 2000 ja
2001 vaihteessa. Metsätaloon jäi kirjastopalvelupiste entisen Metsäkirjaston tiloihin.
Metsätalon palvelupiste on tarkoitettu metsälaitoksille ja metsäopiskelijoille. Muut
asiakkaat ohjataan asioimaan Viikissä. Metsätaloon jäivät uudet lehdet, käsikirja-
aineistoa ja  kurssikirjakokoelma sekä vanhempaa kirja- ja kausijulkaisuaineistoa
odottamaan siirtoa Viikkiin kesällä 2000 valmistuvaan A-varastoon. Palvelusta
huolehtii kaksi virkailijaa arkisin klo 10-16, paitsi tiistaisin klo 12-18.

6.2. Toiminta prosesseittain ja työajan käyttö

Viikin tiedekirjaston toiminta on organisoitu kahdeksaan prosessiin, joista palvelun
prosesseja ovat lainaus, kaukopalvelu, tietopalvelu ja käyttäjäkoulutus. Tuotannon
prosesseja ovat monografiat, kausijulkaisut, osakohteet sekä indeksointi.  Kullakin
prosessilla on vetäjä. Vetäjät kokoontuivat vetäjien kokoukseen viikoittain pohtimaan
kirjaston toimintaa prosessien kannalta. Sama virkailija voi kuulua useampaan
prosessiin. Esim. lainaukseen osallistuu suuri osa henkilökuntaa kahdesta
viiteentoista tuntia viikossa.

Syksyllä aloitetun toimintokohtaisen työajankäytönseurannan mukaan 1.9.-
31.12.1999 välisenä aikana Viikin tiedekirjastossa kertyi 4378,2 laskennallista
työpäivää (7 t 15 min). Vuosilomien osuus työpäivistä oli 8,0 % ja sairaus- ja muiden
poissaolojen 5,5 %.
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Viikin tiedekirjaston toimintojen kesken työaika jakautui seuraavasti:
pv   %

Yhteiskunnalliset palvelut
ja ulkopuoliset projektit 250,5   5,7
Monografiat 454,8 10,4
Kausijulkaisut 549,8 12,6
Osakohteet 171,6   3,9
Indeksointi 205,4   4,7
Kokoelmien ja luetteloiden
paikallinen käyttö ja lainaus 538,1 12,3
Kaukopalvelu 499,9 11,4
Tietopalvelu 206,3   4,7
Koulutus ja konsultointi 120,4   2,8
Julkaisutoiminta ja
ulkoinen tiedotus   65,5   1,5
Hallinto ja tukipalvelut 726,0 16,5
Vuosilomat 348,4   8,0
Sairaus- ja muut poissaolot 241,5   5,5
Yhteensä 4378,2 100,0

6.3. Yhteistyö Helsingin kaupungin Viikin kirjaston kanssa

Yhteistyö kaupunginkirjaston kanssa on ollut antoisaa. Mahdollisuuksia sen edelleen
kehittämiseen on näkyvissä. Yhteistyöasioita ovat olleet mm. Inforakennuksen
avajaisten järjestäminen, yhteinen yleisten lehtien lukusali ja siihen tilattavista
lehdistä sopiminen sekä yhteinen hakuteosalue Tietotori ja sinne sijoitettavasta
aineistosta päättäminen. Lisäksi on keskusteltu mm. yhteisen esitteen tekemisestä,
kaukopalvelun laskutusperiaatteista ja vierailijaryhmien vastaanottamisesta.

Viikin tiedekirjaston johtosäännön (§ 6) mukaan johtoryhmään kuuluu mm.
kaupunginkirjaston edustaja. Johtoryhmän tehtävänä on toimia kirjaston ja
kaupunginkirjaston Inforakennukseen sijoittuvan toimipisteen välisenä
koordinaatioelimenä. Kaupunginkirjaston edustajana on toiminut kirjastonjohtaja Joni
Carlson.

6.4. Lainaus

Kirjaston aukioloaika Viikissä oli arkisin 9-18. Tähän päädyttiin ottaen huomioon
henkilöresurssit ja muutonjälkeisten keskeneräisten töiden määrä. Paineet
aukioloajan pidentämiselle kasvoivat syksyn mittaan, ja syksystä 2000 aukioloaikaa
pidennetään nykyisestä klo 9-18:sta klo 8-20:een ja lauantaisin klo 10-16:een.
Suuri osa henkilökunnasta osallistuu lainausvuoroihin 2-15 viikkotyötuntia. Päivä on
jaettu 2-3 tunnin vuoroihin, joissa työskentelee 2-3 henkilöä kerrallaan. Lainauksen
ydinryhmä vastaa mm. työvuorolistoista, lainaukseen liittyvästä tilastoinnista sekä
uusien työntekijöiden perehdyttämisestä.
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Tiedonkulun tueksi on kehitetty erilaisia sisäisen tiedotuksen muotoja kuten
ilmoitustaulu pikatiedotteille, välineitä lainauksessa tarvittavan materiaalin
löytyvyyden helpottamiseksi sekä aloitettu Lainauskäsikirja verkossa -tiedoston
kehittely.

Lainaustoimistosta asiakkaat ohjataan tiedonlähteille.

Aluksi järjestettiin viikoittaisia lainauspalavereita, joissa keskusteltiin esille tulleista
ongelmista ja etsittiin niihin ratkaisuja. Koska opeteltavaa uutta oli paljon, elettiin
paljolti kädestä suuhun eli ratkaistiin ongelmia sitä mukaa kuin niitä ilmeni.
Syntyneitä ratkaisuja dokumentoitiin manuaaliseen Lainausinfo-kansioon
suunniteltua verkkokäsikirjaa varten. Ajan mittaan palaverien määrää vähennettiin ja
lainausasioista tiedottamista jatkettiin pääasiassa viikoittaisissa
henkilökuntakokouksissa sekä sähköpostilistan välityksellä.

Suurimpia uusia opeteltavia ja opetettavia asioita olivat lehtilainaus ja siihen liittyvä
nidetietueen luominen ja turvatarroitus. Syksyllä käyttöönotetut kaksi
itsepalvelulainausautomaattia ja kaksi palautusautomaattia sekä
kulunvalvontalaitteistot turvaportteineen olivat aivan uusi asia ja yhteinen hankinta
kaupunginkirjaston kanssa. Myös uudet kokoelmat ja niiden keskeneräisyys toivat
lisähaasteita asiakaspalvelun sujumiselle.
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Arkityön avuksi organisoitiin työnkulkuja mm. lainauksessa, palautettujen julkaisujen
käsittelyssä, hyllytyksessä, etävarastoaineistojen ja kaukopalvelutilausten
käsittelyssä.

Metsäalan kurssikirjat, opinnäytetyöt ja uudet metsäalan lehdet sekä osa vanhasta
kausijulkaisuaineistosta sijaitsee toistaiseksi Metsätalolla tiedekirjaston
väliaikaisessa palvelupisteessä.

6.5. Kaukopalvelu

Kaukopalvelun työprosessit, joita ovat antava ja välittävä kaukopalvelu, on syksyn
aikana yhtenäistetty ja virtaviivaistettu. Asiakaskunnan suhteen noudatetaan
yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Kirjaston uusi hinnasto ja sen antama ohjeistus ovat
olleet tässä kehittämisprosessissa avainasemassa.

Tilausten kulku - vastaanotto, lajittelu, paikannus, kirjaaminen, kopiointi, postitus - on
järjestetty niin, että jokainen kaukopalvelussa työskentelevä osaa päätellä, missä
vaiheessa tilauksen käsittely on kullakin hetkellä. Tämä on edellytys selvitä noin
tuhannesta tilauksesta kuukausittain.

Kaukopalveluun suunniteltiin, otettiin käyttöön ja muokattiin jatkuvana
kehittämisprosessina uusi kirjaamismenetelmä yhdessä kirjaston atk-asiantuntijoiden
kanssa. Kirjaamista tullaan käyttämään ja kehittämään laskutuksen ja tilastoinnin
apuneuvona sekä suorana tiedotuslinkkinä asiakkaalle tilausten eri vaiheista.
Etävarastoissa olevien kokoelmien käyttö ja hoito on sovittu ja toteutettu yhdessä
lainauksen henkilökunnan kanssa. Etävarastohaut aiheuttivat kaukopalvelun
toimituksiin viivästymisiä ennakoitua enemmän. Julkaisuja haettiin Teollisuuskadun
varastosta, Viikin kalliosuojasta, Metsätalolta sekä useista laitoskirjastoista Viikissä.

Kaukopalvelun tilausyhteydet koti- ja ulkomaisiin välittäjiin on ajantasaistettu ja
yhtenäistetty. Kirjasto on hankkinut uuden Ariel-ohjelmaversion, joka mahdollistaa
kopioiden toimittamisen linjaa pitkin sekä uuden skannerin taatakseen lisääntyvien
Ariel-tilausten sujuvan lähettämisen ja vastaanoton uudella vuosituhannella.

Kaukopalveluun saapui syksyn aikana 5 110 pyyntöä omista kokoelmista ja muualta
välitettäviä tilauksia 545. Omista kokoelmista toimitettiin lainoina ja
kopioina 3 603 tilausta ja ulkopuolelta välitettiin 407 tilausta.

6.6. Tietopalvelu

Tietopalvelun tehtäviin kuuluvat neuvonta, tiedonhaku, uutuusvalvonta,
elektronisten aineistojen käyttöönotto, Helix-palvelimen ylläpito, atk-suunnittelu,
mikrotuki ja uusien verkkopalvelujen kehittäminen.

Neuvonta organisoitiin siten, että klo 10-16 kirjastossa on neuvontapäivystys, johon
osallistui yhteensä 15 henkeä. Jokaisella neuvojalla on kirjaston jonkin toimialan
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akateeminen peruskoulutus ja useimmilla lisäksi informaatikon pätevyys. Haasteena
uuden, tieteenaloiltaan edeltäjiään laajemman kirjaston neuvonnalle on riittävän
laajan eri alojen tiedonlähteiden tuntemuksen saavuttaminen. Tästä syystä neuvojat
kouluttavat jatkuvasti toisiaan kirjaston toimialojen keskeisten tiedonlähteiden
käytössä.

Tiedonhakuja varten tietokantayhteydet keskitettiin Dialog- ja STN-tietopankkeihin ja
tiedonhakujen hallintaan hankittiin STN Express -ohjelmisto. Elektronisen aineiston
käytön edistämiseksi laadittiin Pikalinkit-sivu kirjaston kotisivuille, josta löytyvät
kirjaston toimialoille kuuluvat verkkojulkaisut, viitetietokannat ja kirjastoluettelot.
Helix-palvelin päivitettiin vuosi 2000 -yhteensopivaksi, ja uutena viitetietokantana
otettiin käyttöön Zoological Record. Atk-suunnittelun osalta toteutettiin Access-
pohjainen kaukopalvelun kirjaamissovellus ja tilattujen kausijulkaisujen tietokanta.

Kehittämishankkeena on vireillä viitetiedon linkitys näyttöluetteloon ja
kokotekstiaineistoihin SilverLinker-ohjelmiston avulla.

Tietopalvelun henkilökuntaan kuuluvat myös mikrotukihenkilö sekä atk-
kirjastosihteeri.

Asiakkaille tehtiin toimeksiannosta tiedonhakuja 863 kpl.

6.7. Käyttäjäkoulutus

Koulutusryhmä tarjoaa kirjaston asiakkaille kirjaston yleisesittelyjä sekä  kirjaston
käytön ja tiedonlähteiden opetusta kirjaston tiloissa, asiakkaiden tiloissa sekä
verkkokurssina internetissä. Kirjaston sisäinen ja ulkoinen  tiedotus kuuluvat myös
koulutusryhmän tehtäviin.

Uusi Infokeskus Korona -rakennus ja sen kirjastot herättivät koko syksyn suurta
mielenkiintoa. Kirjastoomme kävi syksyn aikana tutustumassa 68 vierailijaryhmää ja
noin 900 vierasta.

Kirjaston asiakaskoulutus lähti syksyllä myös hyvin käyntiin. Suurin osa kursseista
pidettiin rakennuksen uusissa ja ajanmukaisissa atk-luokissa. Yliopiston opiskelijoille
ja henkilökunnalle pidettiin 32 kirjaston käytön ja tiedonlähteiden kurssia.
Tiedonlähteiden verkkokurssia opiskeli 10 henkilöä, joista kaksi sai kurssin vuoden
lopussa suoritetuksi.

Ulkopuolisten asiakkaiden tilaamia maksullisia koulutustapahtumia järjestettiin
syksyllä kuusi kertaa. Lisäksi prosessin henkilökunta osallistui yliopiston TUHTI-,
MUTI- ja ASTI -tietokantojen tallennuskoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Kirjaston esittelyihin ja koulutukseen osallistui 1617 henkilöä.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetuksen kehittämiskoulutukseen
(JUONTO-koulutus) osallistuivat kirjastosta Marja Moisio, Liisa Siipilehto ja Tiina
Äärilä. Koulutuksen osana ryhmä suunnitteli yhteistyössä  mikrobiologian oppiaineen
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kanssa MIKRO 400 -kurssiin liittyvän 10 tunnin laajuisen tiedonlähteet-osan. Kurssi
toteutetaan kevätlukukaudella 2000.

Yhteistyössä Nova-yliopiston kirjastojen kanssa toteutettu NOVAweb-verkkokurssin
ensimmäinen versio saatiin valmiiksi joulukuussa 1999
(http://helix.helsinki.fi/infokeskus/novaweb/FRAME.HTM). Kurssi on suunniteltu
Nova-yliopiston opiskelijoille sekä paikallisille ulkomaalaisille opiskelijoille.

Koulutusryhmä tuotti syksyn aikana runsaasti esite- ja tiedotusmateriaalia: mm.
kirjaston kotisivuesite, kalvosarja sekä mainosmateriaalia alan lehtiin.
Viikin tiedekirjasto tiedottaa -tiedote ilmestyi kolme kertaa ja kirjaston sähköisellä
tiedotuslistalla julkaistiin seitsemän tiedotusta.

Käyttäjäkoulutustilastoa syksyllä 1999:
lkm joista maksullisia

Pidetyt tunnit 180 35
Osallistujat 1617 136

6.8. Palveluista saatu asiakaspalaute

Viikin tiedekirjastossa järjestettiin kaksi asiakaskyselyä vuonna 1999.
Ensimmäinen asiakaskysely oli viikon pituinen (vko 40), jälkimmäinen kysely
toteutettiin yksipäiväisenä (25.11).
Kyselyt toteutettiin myös Metsätalon palvelupisteessä. Kyselyyn vastanneita oli
yhteensä 1 360 kpl, joista 58 % oli maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta,
24 % matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, 5,9 % muista tiedekunnista ja
0,8 % Biotekniikan instituutista. Vastanneista oli 85-90 % opiskelijoita ja tutkijoita
noin 9 %.

Vastanneiden asiakkaiden kirjaston käyttö liittyi 71 % opiskeluun, 14 % tutkimukseen
ja muuhun tehtävään 15 %. Asiakkaista noin 29 % tulee kirjastoon lainaamaan, 16 %
käyttämään tietokoneita ja 10-11 % käyttämään kokoelmia, lukupaikkoja,
kopiokoneita ja lehtisalia.

Asiakaskyselyyn vastanneiden jakautuminen

Asiakasryhmä %-osuus
Maatalous-metsätieteellinen tdk 58,3
Matemaattis-luonnontieteellinen tdk 24,4
Muu HY 5,9
Biotekniikan instituutti 0,8
Muu oppilaitos 6,0
Valtio, kunta, yritys 2,5
Muu 2,1
Yhteensä 100,0
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Kirjaston tarjoamia verkkopalveluita oli kyselyyn vastanneista käyttänyt  44 % ja
heistä 33 % käyttää verkkopalveluja viikoittain, 25 % satunnaisesti ja 21 % pari
kertaa viikossa. Päivittäiskäyttäjiä oli 7 %.

Aineiston saatavuutta kirjastosta pidettiin hyvänä. Vastanneista 75 % oli saanut
hakemansa julkaisun suoraan hyllystä ja vain 4,6 % ei saanut lainkaan haluamaansa
julkaisua.

Kirjaston tarjoamaan palveluun oltiin tyytyväisiä. Vastanneista 73 % oli  saamaansa
palveluun melko tai hyvin tyytyväisiä. Tyytymättömien osuus oli 5 %.
Kirjaston saamassa palautteessa oli runsaasti sekä positiivista että negatiivista
palautetta. Alkusyksyn ongelmat asiakasmikrojen käyttäjätunnuksissa kirvoittivat
monet antamaan negatiivista palautetta. Alkusyksyn hapuileva palvelu sai myös
moitteita. Lisäksi kirjaston kokoelmien löytyvyys koettiin vaikeana johtuen
varmaankin kirjaston asiakkaiden vaikeudesta hahmottaa uutta kirjastoa ja sen
kokoelmia. Lisäksi kirjastolta  toivottiin pidempiä aukioloaikoja.
Positiivista palautetta kirjasto sai mm. uusista avarista tiloista ja hyvästä palvelusta.

6.9. Monografiat

Monografiaprosessi vastaa kirjojen ja analysoitujen monografiasarjojen vaatimasta
tietokantatyöstä. Prosessin toimintaan kuuluu kirjojen hankinta, luettelointi ja
lainauskuntoon saattaminen. Syksyn aikana säännöllisesti pidetyissä kokouksissa on
paneuduttu erityyppisten monografia-aineistojen käsittelyyn ja toimintojen
yhtenäistämiseen.

Tiedekirjaston kirjojen hankinta on yhdistetty entisten kirjastojen käytännöistä siten,
että kaikki tilaukset tehdään keskitetysti yhdestä pisteestä. Toimiston kanssa on
sovittu laskujen käsittelytavasta. Luetteloinnissa on sovittu yhteisistä
luettelointikäytännöistä. Uutuushyllyn hoito on järjestetty siten, että materiaali
vaihdetaan kerran viikossa. Lainauskuntoon saattaminen käsittää nidetarroituksen,
leimaamisen, selkämerkintöjen tekemisen sekä kurssikirjojen muovittamisen.
Takautuvaa luettelointia on tehty lähinnä ent. Maatalouskirjaston vanhoihin lainasta
palautuneisiin kirjoihin sekä Limnologian ja ympäristönsuojelun laitoksen  kirjastoista
siirtyneisiin kirjoihin ja opinnäytteisiin. Tietokantaan on myös tehty korjauksia sitä
mukaa kuin kirjoja on siirretty uudistuneen hyllyluokituksen mukaisille paikoille.
Uuden kirjastojärjestelmän Linnea2:n tulo on huomioitu toimintoja yhdistettäessä. Se
tulee vaikuttamaan sekä hankintaan että luettelointiin. Monografiaryhmä on ollut
tiiviissä yhteistyössä kausijulkaisuprosessin ja indeksointiprosessin kanssa.

Monografiaryhmässä on syksyllä luetteloitu 2260 viitettä, näistä oli uusien julkaisujen
viitteitä 1540 kpl.
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6.10. Kausijulkaisut

Kausijulkaisuprosessin tehtävänä on huolehtia saapumisvalvonnasta, karhunnasta,
lehtikierrosta, sisällysluettelopalvelusta ja uusien, lakanneiden sekä nimensä
muuttaneiden kausijulkaisujen luetteloinnista. Myös uusien kausijulkaisunumeroiden
hyllytys kuuluu tälle prosessille. Lisäksi rahoittajatiedekuntien laitoskirjastoja
avustetaan kausijulkaisuasioissa.

Muutto aiheutti paljon ylimääräistä järjestettävää: kaikkien saapuvien lähetysten
osoitteet oli muutettava. Lehtien tilausjärjestelmä piti yhdistää ja uudistaa. Eri
välittäjille tehdyn tarjouspyynnön perusteella ostettavien kausijulkaisujen tilaus
keskitettiin yhdelle välittäjälle.

Entisen Maatalouskirjaston kausijulkaisuniteitä tarroitettiin suuri
määrä, jotta ne olisivat helpommin lainattavissa. Uusimmat lehtien numerot
järjestettiin aakkosiin uudet lehdet -kokoelmaksi 3. kerroksen lukutilaan. Luotiin
erillinen tilastonurkkaus 3. kerrokseen ja Viikin kirjaston kanssa yhteiseen lukusaliin
valikoitiin lehtiä. Suomen metsätieteelliselle seuralle laadittiin kausijulkaisuselvitys ja
käynnistettiin keskustelut  julkaisujen vaihtotoiminnan siirtämisestä Tieteellisen
kirjallisuuden vaihtokeskuksen hoidettavaksi kuten jo aiemmin on toimittu Suomen
Maataloustieteellisen seuran ja luonnontieteellisten seurojen kanssa.

Luetteloinnissa muutostyöt keskittyivät HELKA-tietokannan muutoksiin:
kirjastotunnukset, varastotietojen sijaintikentät ja kausijulkaisujen nidetietueet
muutettiin pääosin elektronisesti, mutta paljon oli - ja on edelleenkin - käsin
korjattavaa.

Kausijulkaisuprosessin kokouksissa on sovittu yhteisistä käytännöistä. Päätettiin
myös ryhtyä soveltamaan saapumisvalvonnan päivystyskiertoa.
Suurina töinä jäivät odottamaan useampana kappaleena tulevien tai muuten
tarpeettomien kausijulkaisujen karsinta sekä yhteisö-hakusanalle sijoitettujen
sarjojen siirto oikeaan kohtaan kokoelmissa ja näihin töihin liittyvät
tietokantamuutokset.

Kausijulkaisutilastoja:
� painetut kausijulkaisut: 12 440 hyllymetriä

829 333 säilytysyksikköä
7 649 nimekettä, joista ulkomaisia 6 117

� ostetut kausijulkaisut:  1 162 nimekettä, joista ulkomaisia 943
� lehtikierto & sisällysluettelokopiot: 178 nimekettä ja 35 asiakasta
� kartunta 1.9.-31.12.-99: 45,5 hyllymetriä

3 033 säilytysyksikköä

6.11. Osakohteet

Osakohteet-prosessin vastuulla on valtakunnalliseen kirjastojen ARTO-sopimukseen
kuuluvien n. 100 lehden sisältämien kotimaisten artikkeleiden tallennus ARTO-
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tietokantaan. Lisäksi prosessi vastaa yliopiston JULKI-aineiston tallennuksesta
kirjaston toimialoilla.

Syksyn 1999 aikana on sovittu aineiston kulusta yhdessä kausijulkaisu- ja
indeksointiprosessien kanssa, yhtenäistetty työskentelymalleja, sovittu työnjaosta ja
JULKI-aineiston työnkulusta. JULKI-tallennuksen ohjeistus ajantasaistettiin ja liitettiin
kirjaston kotisivuille. JULKI-tallennuksen koulutusta annettiin kirjaston
henkilökunnalle ja laitosten edustajille. Agri-, ForesTree- ja  Sieppo -tietokantojen
yhdistäminen laitettiin työn alle, jotta asiakkaiden olisi helpompi hakea tietoa.
Ryhdyttiin toimenpiteisiin ARTO-tuottajasopimuksen tekemiseksi Viikin tiedekirjaston
nimissä vuoden 2000 alusta. Ulkopuolisista koulutustilaisuuksista osallistuttiin
ARTO-päivään 16.12.

Suurimpina ongelmina olivat ohjelmista, laitteista ja verkoista
johtuneet atk-häiriöt, laitosten lähettämät puutteelliset ja myöhästelevät JULKI-
aineistot. Syksyn kokemusten perusteella kehittämiskohteita ovat tiiviimpi yhteistyö
erityisesti indeksointiprosessiin, ns. ARTO-lehtien kaksoishankinta sekä
verkkojulkaisujen hyödyntäminen tallennuksessa. Erityisen suurena haasteena
koetaan jo nyt uuden kirjastojärjestelmän, Linnea2:n käyttöönotto.

Viitteitä tallennettiin ARTO:on syys-joulukuussa  2440 kpl.  JULKI-viitteitä koko
kertomusvuodelta kertyi 2129, joista maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan
viitteitä 992, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan viitteitä 806 ja Biotekniikan
instituutin viitteitä 331.

6.12. Indeksointi

Indeksointiryhmän tehtävänä on eri aineistoryhmien sisällönkuvaus, joka käsittää
sekä indeksoinnin eli asiasanoituksen että luokituksen. Lisäksi ryhmän tehtävänä on
pitää yllä ja kehittää sisällönkuvaukseen liittyviä työvälineitä.

Indeksoitavat aineistoryhmät ovat sarjajulkaisujen osat, monografiat, opinnäytteiden
tiivistelmät sekä kotimaiset lehtiartikkelit keskeisimmistä lehdistä. Edellä luetellut
viitteet tallennetaan kotimaisiin tietokantoihin. Lisäksi FAO:n ylläpitämään AGRIS-
tietokantaan luetteloidaan ja indeksoidaan osa aineistosta entisen
Maatalouskirjaston valtakunnallisen vastuun mukaisesti.

Viikin tiedekirjaston entisissä kirjastoissa oli pääasiassa käytössä UDK-
luokitusjärjestelmä monografioiden hyllyluokituksena. Maatalouskirjaston aineisto oli
kuitenkin järjestetty erikoisluokituksen mukaan. Tätä aineistoa on siirretty lainatun
aineiston osalta UDK-hyllyluokituksen mukaiseen järjestykseen. Työ on pyritty
hoitamaan muun aineiston ruuhkaantumisen uhallakin, jotta kokoelmat saataisiin
mahdollisimman yhdenmukaisiksi.

Syksyn 1999 aikana saatiin valmiiksi indeksointiopas. Oppaan tekemiseen käytettiin
osittain projektivaroja. Yhteistoiminnassa monografia- ja kausijulkaisuryhmän kanssa
on aineistonkulkuja sovitettu yhteen.
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Syksyn aikana indeksoitiin kotimaisia lehtiartikkeleita 775 viitettä ARTO-tietokantaan
sekä monografiaformaatilla tallennettavia sarjajulkaisujen osia, monografioita,
opinnäytteiden tiivistelmiä HELKA/LINDA-tietokantoihin 1 426 viitettä.
Erikoisluokituksesta siirrettiin yhteiseen hyllyluokitukseen syksyn aikana 714
julkaisua  sekä entisen Luonnontieteiden kirjaston aineistoa takautuvasti 62 viitettä.
Indeksoitujen AGRIS-viitteiden määrä vuonna 1999 oli 135.

7. VIIKIN TIEDEKIRJASTON MUUT HANKKEET

Kirjaston hankkeista osa oli alunperin yhteisiä, ja osaan oli haettu hankerahoitusta
entisissä kirjastoissa. Yhteisiä hankkeita olivat Virtuaalinen Infokeskus Korona, joka
oli käynnistetty vuonna 1998. Tiedosta julkaisuksi oli edellisen jatkohanke. NOVA
web -course oli Maatalouskirjaston ja Metsäkirjaston NOVA-hanke. Virtuaalikirjaston
rakentajan opas oli Maatalouskirjaston ja Metsäkirjaston osuus valtakunnallisessa
virtuaalikirjastohankkeessa. Metsä- ja puualan asiasanasto oli Metsäkirjaston hanke,
jossa Maatalouskirjaston tuottamaan asiasanastoon lisättiin metsä- ja puualan
termejä. Vanhan metsä- ja puualan kirjallisuuden tallennus oli Metsäkirjaston hanke.
Seuraavassa esitetään lyhyt katsaus kustakin hankkeesta.

 7.1. Virtuaalinen Infokeskus Korona

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa Viikin Infokeskus Koronaan kolmiulotteinen
opastusjärjestelmä sekä selkeä käyttöliittymä elektronisiin palveluihin.
Kaksivuotinen hanke käynnistyi vuonna 1998 kolmen Viikin Infokeskus Koronaan
muuttaneen kirjaston (Maatalouskirjasto, Metsäkirjasto ja  Luonnontieteiden kirjasto)
yhteishankkeena. Hankkeeseen saatiin rahoitusta yliopiston kohdentamasta
Opetusministeriön Tietostrategia-hankerahoituksesta.

Hankkeen I vaiheessa (1998) keskityttiin teknisten puitteiden luomiseen ja
Infokeskuksen kolmiulotteisen opastusjärjestelmän luomiseen. Hankkeen II
vaiheessa (1999) keskityttiin tietosisällön tuottamiseen järjestelmään.

Vaihe I:
VRML (Virtual Reality Modeling Language) ja WWW-tekniikoita hyödyntävä malli
valmistui maaliskuussa 1999. Mallissa asiakas voi liikkua virtuaalisesti
Infokeskuksen sisällä etsien reittiä määrättyyn tilaan. Asiakas voi käyttää apuna
myös rakennuksen pohjapiirrosta liikkuessaan eri kerroksissa olevissa yleisötiloissa.
Kolmikielinen (suomi, englanti, ruotsi) malli on linkitetty Viikin tiedekirjaston
kotisivulle (http://helix.helsinki.fi/infokeskus/vrml.htm) ja se on osa Helsinki Arena
2000 -hankkeen (http://www.arenanet.fi/index.html) kaupunkimallia. Mallista on
mahdollista siirtyä suoraan kirjaston tietojärjestelmiin, esim. kirjaston
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kokoelmaluetteloihin, malliin sijoitettujen  klikattavien objektien kautta.

Vaihe II:
Asiakkailta saadun palautteen perusteella tuotettiin projektissa myös kaksiulotteinen
pohjakartta Infokeskus Koronasta sekä siihen liittyvä palveluhakemisto. Helka-
kokoelmaluettelo on linkitetty pohjakarttaan siten, että Helkassa julkaisun
sijaintitietoa klikkaamalla avautuu kirjaston kaksiulotteinen pohjakartta oikeasta
kerroksesta ja sijaintia vastaava  kokoelmahylly alkaa vilkkua kuvassa osoittaen
julkaisun oikean sijaintipaikan kirjastossa. Toisessa vaiheessa suunniteltiin lisäksi
Viikin tiedekirjaston kotisivujen grafiikka sekä tuotettiin www-sivuille keskeinen
tietosisältö. Hanke päättyi v. 1999.

7.2.  Tiedosta julkaisuksi – itsenäiskäyttäjän työasema Virtuaalisessa
Infokeskuksessa

Hankkeen tavoitteena on kehittää kirjaston asiakkaan tarpeista lähtevä
itsenäiskäyttäjän työasema, joka tarjoaa työvälineitä tiedon etsinnästä
julkaisemiseen saakka. Hanke muodostuu useasta osasta, jotka ovat samalla
asiakkaan työprosessia tukevia vaiheita. Hanke käynnistettiin syksyllä 1999 ja siitä
on tähän mennessä toteutettu eri vaiheista seuraavia osia:

1.Miten haen tietoa? Tiedonlähteet hallintaan.
Valmista Tiedonlähteet verkossa -kurssia
(http://helix.helsinki.fi/infokeskus/kirjasto/frame2.htm) on laajennettu  farmasian
oppiaineella. Yhteistyössä NOVA web –course -hankkeen kanssa on
kurssimateriaali käännetty englanniksi palvelemaan ulkomaalaisia opiskelijoita.

2. Tehokas tiedonhaku
Eri tiedonlähteitä on koottu tiedonlähdetyypeittäin ja tieteenaloittain selkeiksi
kokonaisuuksiksi. ERL-ympäristön cd-rom -tietokantojen kirjallisuusviitteiden
linkittämisen suoraan kansainvälisiin lehtiartikkeleiden kokoteksteihin  mahdollistava
Silver Linker -ohjelma on otettu koekäyttöön.

3.Lähdeviitteiden hallinta ja jatkotyöstäminen
Lähdeviitteiden hallintaohjelmia on alustavasti kartoitettu.

4.Käsikirjoitusten työstäminen ja työn julkaiseminen painetussa tai elektronisessa
muodossa. Eri laitosten ja julkaisusarjojen kirjoitusohjeiden kokoaminen ja tarjolla
olevien kielentarkistusohjelmien kartoitus on aloitettu.

5.Valmis julkaisu tietokantaan
Hankkeessa on tuotettu kirjaston henkilökunnan apuvälineeksi elektroninen
asiasanoitus-/indeksointiopas
(http://helix.helsinki.fi/infokeskus/kirjasto/kuvailuopas.htm), joka on pohjana
hankkeessa tuotettavalle asiakasoppaalle.

Projekti on ollut luonnollista jatkoa Virtuaaliselle Infokeskus Korona –hankkeelle, ja
sitä on toteutettu osittain em. hankkeen kanssa päällekkäin. Hanke jatkuu vuonna
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2000. Rahoitusta hankkeeseen saatiin yliopiston kohdentamasta Opetusministeriön
Tietostrategia-hankerahoituksesta.

7.3. NOVA web -course: Information Resources on the Web

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa NOVA-kirjastojen yhteistyönä englanninkielinen
tiedonlähteiden itseopiskeluun perustuva NOVA web -verkkokurssi tukemaan ja
edistämään tiedonlähteiden käytettävyyttä NOVA-yliopistossa. Hankkeen
koordinointivastuu oli Viikin tiedekirjastolla.
(NOVA = The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University)
Kurssin www-osoite on http://helix.helsinki.fi/infokeskus/novaweb/FRAME.HTM
Toteutetun kurssin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva tarjolla olevista
tiedonlähteistä ja opastaa opiskelijaa valitsemaan kulloiseenkin tarpeeseen sopiva
tiedonlähde. Kurssi sisältää seuraavat osiot, jotka hankkeessa tuotettiin englanniksi:

� tiedonlähteet (tietokannat, elektroniset lehdet, hakukoneet ja indeksit,
aihehakemistot, lainsäädäntöön ja tilastoihin liittyvät aineistot)

� tiedonhankinnan yleiset periaatteet
� harjoitustyöt.

Kurssi on hienosäätöä vaille valmis.

Hankkeeseen on saatu rahoitusta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan NOVA-
BA –määrärahoista.

7.4. Virtuaalikirjaston rakentajan opas

Virtuaalikirjastoprojektin ja CSC - Tieteellinen laskenta Oy:n yhteinen työryhmä on
laatinut oppaan, jossa kerrotaan käytännönläheisesti internet-aihehakemistojen
rakentamisesta ja ylläpidosta kirjastoissa. Hankkeen koordinointi- ja kokonaisvastuu
oli Jyväskylän yliopiston kirjastolla, ja muina osapuolina olivat Kuopion yliopiston
kirjasto, Teknillisen korkeakoulun kirjasto, Helsingin yliopiston Viikin tiedekirjasto ja
CSC - Tieteellinen laskenta Oy.

Viikin tiedekirjasto laati oppaaseen seuraavat osuudet
� Käyttäjäkyselyt ja testaustilaisuudet virtuaalikirjaston evaluoinnissa (Liisa

Siipilehto)
� Luokitus virtuaalikirjastossa - Case NOVAGate

Elektroniset asiasanastot ja virtuaalikirjastot – Case AGRIFOREST-sanasto
Tekstimateriaalia lukuun “Aineiston kuvailuperiaatteet”  (Anneli Partanen)

� Kansainvälienen yhteistyö virtuaalikirjastojen rakentamisessa – Case
NOVAGate (Ritva Hagelin)

Linkkilistasta virtuaalikirjastoksi -opas löytyy osoitteesta:
http://www.jyu.fi/library/virtuaalikirjasto/vkropas.pdf

Tämän elektronisen julkaisun (pdf) toteuttamiseen on saatu rahoitusta FinELibin,
Kansallisen elektronisen kirjaston hankekilpailusta vuonna 1999. Opas palvelee
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Virtuaalikirjastoprojektin tavoitteita saada aihehakemistoonsa mukaan lisää
tieteenaloja.

7.5. Metsä- ja puualan suomi-englanti –asiasanasto www-käyttöön

Hanke on jatkoa vuonna 1998 aloitetulle hankkeelle, jonka tuloksena tallennettiin
500 keskeisintä metsä- ja puualan asiasanaa elektroniseen AGRISANASTOon.

Vuoden 1999 hankkeessa asiasanastoa on laajennettu metsä- ja puualan termeillä
ja niiden englanninkielisillä käännöksillä. Sanastoon on lisätty keskeisten termien
lisäksi metsähistoriallisia asiasanoja. Asiasanojen hierarkisia suhteita on lisätty ja
tarkistettu. Vastatakseen paremmin uusia aihepiirejä sanaston nimi muutettiin
muotoon AGRIFOREST. Sanasto liitettiin myös FORESTREE-
kirjallisuusviitetietokannan yhteyteen. Hanke jatkuu 31.3.2000 asti.
AGRIFOREST-sanasto ja FORESTREE-tietokanta ovat käytössä ilmaiseksi
internetissä: http://www-db.helsinki.fi/forestree/Welcome.html
Hankkeen rahoitus on saatu Opetusministeriön tietoyhteiskuntaohjelmasta ja
Metsämiesten Säätiöltä.

7.6. Vanhan metsä- ja puualan kirjallisuuden tallennus FORESTREE-
tietokantaan

Hankkeessa tallennettiin vanhaa kotimaista metsäkirjallisuutta tietokantoihin.
Kirjallisuusviitteitä tallennettiin Acta Forestalia Fennica ja Silva Fennica -sarjoista
vuosilta 1913-1944 yhteensä 429, Metsä ja Puu –lehdestä vuosilta 1976-1979
yhteensä 600 sekä vanhoista kirjoista 250 viitettä. Kaikki aineisto asiasanoitettiin.

Kirjallisuusviitetiedot ovat haettavissa Viikin tiedekirjaston FORESTREE-
tietokannasta http://www-db.helsinki.fi/forestree/Welcome.html. Viitteet löytyvät myös
Helsingin yliopiston kirjastojen atk-näyttöluettelosta HELKA:sta, Suomen
yliopistokirjastojen yhteisluettelosta LINDA:sta ja kotimaisten artikkeleiden
viitetietokannasta ARTO:sta http://linnea.helsinki.fi/.

Hankkeessa siirrettiin 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen metsä- ja puualan
julkaisuja Viikin tiedekirjaston erikoiskokoelmaan. Samalla selvitettiin vanhojen
kirjojen säilyttämismenetelmiä asiantuntijan opastuksella. Erikoiskokoelmaan siirretyt
julkaisut koteloitiin happovapaisiin kansioihin ja vaurioituneita kirjoja korjattiin
asianmukaisilla, Museoviraston suosittelemilla materiaaleilla.
Hankkeen yhteydessä koottiin historiaan ja perinteeseen liittyviä termejä lisättäväksi
AGRIFOREST-sanastoon http://www-db.helsinki.fi/agriforest/. Metsäkirjaston (Viikin
tiedekirjaston) sanastoprojektin yhteydessä.
Hanketta esiteltiin LUSTO:n metsäkulttuuripäivillä 2.-4.7.1999.  LUSTO on Suomen
metsämuseo ja metsätietokeskus Punkaharjulla.
Rahoitus saatiin Metsämiesten Säätiöltä.
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7.7. Kumpula-hanke eli Luonnontieteiden kirjaston tiedekuntakirjastotehtävät

Luonnontieteiden kirjasto toimi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
tiedekuntakirjastona. Viikin tiedekirjastolle siirtyi siten vastuita, jotka eivät
johtosäännön perusteella sille suoranaisesti kuulu. Kumpulan kampuskirjaston
rakentumisen myötä vastuu eksaktien luonnontieteiden kokoelmista ja muista
tehtävistä siirtyvät sinne. Siirtymävaihe kokonaisuudessaan saataneen päätökseen
vuoden 2001 aikana.

Teollisuuskadun varastossa olevia Luonnontieteiden kirjaston kokoelmia on karsittu
koko syksyn 1999 ajan. Päällekkäisyydet menevät Kuopioon  tai hävitetään. Osa
Kumpula-aineistosta tultaneen siirtämään laitoskirjastoihin ja osa Viikkiin ennen
niiden lopullista sijoittamista Kumpulan kampuskirjastoon.

Rehtori myönsi kampuksille erillisrahoitusta tutkimusedellytysten vahvistamiseksi
kirjastotoiminnan osalta (rehtorin päätös 174/1998 21.12.1998). Kumpulan osuus
hallinnoitiin Luonnontieteiden kirjaston kautta, ja siten se näkyy Viikin tiedekirjaston
rahoitusselvityksissä  ja tilinpäätöstiedoissa.

8. HENKILÖKUNNAN JULKAISUTOIMINTA JA OSALLISTUMINEN

Viikin tiedekirjaston henkilökunnan toiminta käy ilmi myös Helsingin yliopiston
TUHTI-perheen tietokannoista JULKI:sta (henkilökunnan julkaisut), TUHTI:sta
(tutkimushankkeet) ja MUTI:sta (Muu tieteellinen toiminta).

Uuteen Helsingin yliopiston MUTI-tietokantaan lisättiin kaksi tieteellistä kutsuttua
esitelmää. Kirjaston edustajat kävivät kesällä 1999 esitelmöimässä EUNIS 99 -
Information Technology Shaping European Universities -konferenssissa
Teknillisessä korkeakoulussa Espoossa. Heli Myllyksen esitelmä oli Library
cooperation at the NOVA University - the Nordic University in Agriculture, Forestry
and Veterinary Medicine. Tiina Äärilän esitelmän aihe oli Viikki Virtual Infocentre, an
Integrated Information Workstation.

Maatalouskirjaston ajoilta lähtien kirjaston edustaja on toiminut koko yliopiston
tasolla TUHTI-perheen tietokantojen TUHTI, ASTI ja MUTI  tallennuskouluttajana.
Toiminta jatkui myös vuonna 1999, jolloin yliopiston laitosten TUHTI-tallentajille
suunnattuja koulutustilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana useita. Lisäksi
koulutukseen kuuluu puhelin- yms. neuvonta. ETM Marja Moisio toimii näissä
tehtävissä oman toimensa ohella edelleen vuonna 2000.

YTL Heli Myllys on yliopiston kirjastotoimikunnan jäsen vuonna 1999-2000.

YTK Sisko Hyvämäki toimi Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
kirjastotoimikunnan sihteerinä.
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FM Annikki Karjalainen toimi Suomen metsätieteellisen seuran kirjastonhoitajana.

VTM Pirjo Korhonen on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvoston jäsen vuonna 1998-2000.

MMM Ritva Hagelin toimi puolipäiväisesti yliopiston kirjastotoimikunnan sihteerinä
vuoden 1999.

ETM Tiina Äärilä oli Helsingin yliopiston kirjastojen atk-neuvottelukunnan jäsen.

MMM Kimmo Koskinen, FM Sini Kärki-Folkersma ja ETM Tiina Äärilä toimivat
Luonnontieteiden ja maatalous-metsätieteiden alojen FinElib- asiantuntijaryhmän
jäseninä.

FM Marita Rosengren on Societas pro Fauna et Flora Fennica –seuran hallituksen
jäsen ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kirjastotoimikunnan jäsen.
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Liite 1
VIIKIN TIEDEKIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ

Kanslerin 5 päivänä helmikuuta 1999 vahvistama
Oikaistu 18.3.1999
Muutettu 14.2.2000

                                                             1 §

Viikin tiedekirjasto (jäljempänä kirjasto) on biotekniikan instituutin, kasvatustieteellisen tiedekunnan,
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan (jäljempänä
yksiköt) yhteinen erillinen laitos, joka sijoittuu Viikin Infokeskukseen yhdessä Helsingin
kaupunginkirjaston toimipisteen kanssa. (muut.14.2.2000)

                                                             2 §

Kirjaston tehtävänä on edistää yksiköissä suoritettavaa tutkimusta ja niissä harjoitettavia opintoja
huolehtimalla kirjastontoimialoilla tarvittavan painetun ja muun tietoaineiston hankkimisesta ja
kirjastopalvelujen tarjoamisesta.

Kirjaston toimialat ovat biotieteet ja biotekniikka; ekologia, systematiikka ja ympäristöala;
elintarvikeala; farmasia; kotitalous-, kuluttaja-, käsityö- ja kasvatustieteellinen ala; maatalousala;
metsä- ja puuala; sekä yleiset luonnontieteet.

Kirjasto palvelee myös ulkopuolisia käyttäjiä. Kirjasto vastaa Valtioneuvoston päätöksessä 719/1972
tarkoitetuista Maatalouskirjaston ja Metsäkirjaston keskuskirjastotehtävistä.

                                                             3 §

Kirjaston hallintoelimet ovat johtokunta ja johtaja. Kirjastossa on johtoryhmä, ja kirjastolla voi olla
toimialakohtaisia neuvottelukuntia. Kirjastossa on kullakin toimialalla vastuuhenkilö.

                                                             4 §

Kirjaston johtokuntaan kuuluu 13 jäsentä, joista matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta nimeää
neljä ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta kolme, kasvatustieteellinen tiedekunta yhden ja
biotekniikan instituutti yhden jäsenen. Kirjaston henkilökunta valitsee keskuudestaan yhden jäsenen
ja ylioppilaskunta mainittujen tiedekuntien opiskelijoista kolme jäsentä. Kullakin johtokunnan jäsenellä
on varajäsen.

Konsistori nimeää johtokunnan jäsenet kolmen vuoden toimikaudeksi. Konsistori määrää johtokunnan
puheenjohtajan yksikköjä kuultuaan. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.
(oikaistu 18.3.1999)

                                                            5 §

Johtokunnan tehtävänä on:
1. valvoa ja kehittää kirjaston toimintaa;
2. hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma;
3. hyväksyä talousarvio sekä toimintakertomus;
4. hyväksyä kirjaston työjärjestys;
5. hyväksyä kirjaston kokoelma- ja hankintaperiaatteet;
6. tehdä esitys kanslerille kirjastonjohtajan nimittämiseksi;
7. määrätä kirjastonjohtajan varahenkilö;
8. nimittää kirjaston pysyvä henkilökunta, sekä henkilöstö yli vuoden kestävään virka- tai

työsuhteeseen;
9. nimetä toimialavastuuhenkilöt;
10. nimetä johtoryhmän muut jäsenet kuin johtaja, henkilökunnan edustaja ja kaupunginkirjaston

edustaja;
11. asettaa neuvottelukunnat ja nimetä niiden jäsenet;
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12. käsitellä periaatteessa tärkeitä ja kauaskantoisia kirjastoa koskevia asioita; sekä;
13. toimia Viikin kampuksella konsistorin päätöksen 1.4.1998/8 §:n mukaisena kampuksen

kirjastotoimikuntana.

                                                             6 §

Johtajan tehtävänä on:
1. johtaa kirjaston toimintaa, taloutta ja henkilöstöä sekä vastata siitä, että kirjastolle kuuluvat

tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti;
2. toimia kirjaston esimiehenä ja johtoryhmän puheenjohtajana;
3. nimittää muu kuin 5 §:n 8-kohdassa mainittu henkilökunta;
4. nimetä päätoimintojen vastuuhenkilöt; sekä
5. huolehtia johtokunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja esittelystä.

                                                             7 §

Johtoryhmään kuuluu johtajan lisäksi muun henkilökunnan edustaja, kaupunginkirjaston edustaja
sekä muita johtokunnan nimeämiä edustajia. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii johtaja.

Johtoryhmän tehtävänä on toimia kirjaston ja kaupunginkirjaston Inforakennukseen sijoittuvan
toimipisteen välisenä koordinaatioelimenä. Johtoryhmän muista tehtävistä määrätään
työjärjestyksessä.

                                                             8 §

Toimialavastuuhenkilön tehtävänä on muiden virkatehtäviensä ohella:
1. kehittää toimialansa kirjastopalveluja yhteistyössä neuvottelukunnan ja laitosten kanssa; sekä

tarvittaessa
2. valmistella ja esitellä toimialansa neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat; ja
3. osallistua kirjaston johtokunnan niin määrätessä johtoryhmän työhön.

                                                             9 §

Johtokunta asettaa tarvittavan määrän toimialakohtaisia neuvottelukuntia kolmeksi vuodeksi
kerrallaan. Neuvottelukuntiin voi kuulua myös yksiköiden ulkopuolisia edustajia.

Neuvottelukuntien tehtävänä on:
1. edistää kunkin toimialan kirjastotointa yhteistyössä yksiköiden kanssa;
2. edistää kirjaston kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä sidosryhmiin;
3. kehittää kirjaston ja käyttäjien välistä yhteistoimintaa;
4. tehdä aloitteita ja esityksiä kirjaston kehittämiseksi; sekä
5. käsitellä kirjaston hankintaperiaatteita ja tehdä ehdotuksia hankinnoiksi.

                                                            10 §

Kirjaston toiminta katetaan talousarviovaroista, valtakunnallisuuden perusteella myönnettävällä
erillisrahoituksella ja maksullisen toiminnan tuloilla sekä hankerahoituksella.

Talousarviovaroin katettavat kulut jaetaan yksiköiden kesken niiden kirjaston piiriin kuuluvien osien
ilman tilakustannuksia laskettujen talousarviovarojen ja ulkopuolisten varojen mukaisissa suhteissa
johtokunnan määräämällä tavalla.

                                                            11 §

Tämä johtosääntö tulee voimaan sen vahvistamispäivästä lukien ja sillä kumotaan kanslerin
31.12.1991 antama Helsingin yliopiston maatalouskirjaston ja metsäkirjaston johtosääntö.

Yksiköt voivat tarvittaessa ryhtyä täytäntöönpanotoimiin heti voimaantulosta alkaen kuitenkin niin, että
talousarvio on yhteinen 1.1.2000 lähtien. Niin kauan kuin kirjastot jatkavat erillisinä noudatetaan
soveltuvin osin kirjastojen aikaisempia määräyksiä ja toimintaperiaatteita.
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Kansleri Risto Ihamuotila

Kanslerinsihteeri Heikki Pihlajamäki

N:ot 30/2/99 ja 30/2/2000
                                                       ...........................
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VIIKIN TIEDEKIRJASTON JOHTOKUNTA 1999

Puheenjohtaja Prof. Martti Marvola

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
jäsen varajäsen

Prof. Martti Marvola Leht. Kirsi Pietilä
Prof. Kielo Haahtela Dos. Hannu Saarilahti
Prof. Heikki Hänninen Prof. Carl-Adam Haeggström
Kirj.joht. Sisko Hyvämäki Prof. Kari Eskola

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Prof. Aarne Pehkonen Dekaani Kim von Weissenberg
Prof. Eero Puolanne Prof. Vieno Piironen
Prof. Juhani Päivänen Prof. Rihko Haarlaa

Kasvatustieteellinen tiedekunta
Prof. Kaija Turkki Dekaani Jarkko Hautamäki

Biotekniikan Instituutti
Dos. Pekka Lappalainen Dos. Matti S. Airaksinen

Viikin tiedekirjaston henkilöstö
Kirj.hoit. Pirjo Korhonen Inform. Merja Kettunen

Opiskelijat
Kasv.yo Katja Rinne Elint.yo Kirsikka Leino
Elint.yo Essi Laamanen Mm.yo Sakari Kivinen
Fil.yo Jenni Antikainen Fil.yo Olli Aalto
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Viikin tiedekirjaston neuvottelukunnat

TALOUS- JA YHTEISKUNTATIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA
Jäsenet Varajäsenet
Prf. Jukka Kola, MMTAL, MPOL Assistentti Tapani Yrjölä, MMTAL
Prof. Markku Ollikainen, MMTAL, YE Assistentti Heli Saarikoski, TAL, YE
Prof. Visa Heinonen, MMTAL, KE Prof. Tarja Römer-Paakkanen, MMTAL, KE
Yliassistentti Helena Immonen, MMTAL, EE Yliassistentti Virpi Korhonen, MMTAL, KE
Yliassistentti Matti Ryhänen, MMTAL, MAL Assistentti Jukka Torvelainen, MMTAL, YMTAL
Assistentti Lena Levander, MMTAL, NEUVO Atk-lehtori Vesa Niskanen, MMTAL
Opiskelija Timo Karhula, MMTAL, MAL Opiskelija Jarkko Hietanen, MMTAL, MPOL
Opiskelija Maija Vilkuna, MMTAL, EE Opiskelija Marja Roumio, MMTAL, MARK
Prof. Mikko Tervo, MMEKN Prof. Heikki Juslin, MMEKN
Prof. Jari Kuuluvainen, MMEKN Prof. Matti Keltikangas, MMEKN
Assistentti Sami Berghäll. MMEKN Assistentti Mika Rekola, MMEKN
Tutkija Tapio Rantala, MMEKN Opiskelija Santeri Korpinen, MMEKN
Opiskelija Ali Paasinmaa, MMEKN Opiskelija Matti Nykänen, MMEKN
Kehittämisasiantuntija Markku Mäki-Hokkonen, Laatukeskus Tutkija Sari Forsman, MTTL
Tutkimusjohtaja Panu Kallio, PTT Maatalousekonomisti Perttu Pyykkönen, PTT
Erikoistutkija Jyrki Aakkula, MTTL Tutkija Jyrki Niemi, MTTL
Erikoistutkija Kyösti Pietola, MTTL Erikoistutkija Anna-Maija Heikkilä, MTTL
Tutkija Tapio Tilli, PTT Tutkija Anna-Kaisa Rämö, PTT
NMT Jouko Mäkelä, Työtehoseura MMM Arto Kettunen, Työtehoseura
Tutkija Riitta Hänninen, Metla Tutkija Esa-Jukka Viitala, Metla

Merja Kettunen, Viikin tiedekirjasto, toimialavastuuhenkilö

MAATALOUSALA
Jäsen Varajäsen
Prof. Matti Ylätalo, taloustieteen laitos Prof. John Sumelius, taloustieteen laitos
Prof. Juha Helenius, kasvintuotantotieteen laitos Prof. Irma Voipio, kasvintuotantotieteen laitos
Prof. Matti Näsi, kotieläintieteen laitos Prof. Matti Ojala, kotieläintieteen laitos
Tutkijalehtori Seppo Lahtinen, maa- ja kotitaloustekn.lts Antti Pasila, maa- ja kotitalousteknologian laitos
Tutkija Anne-Elisa Liinamo, kotieläintieteen laitos Yliassistentti Mervi Seppänen, kasvintuotantotiet.lts
Opiskelija Leena-Mari Lamminen, maatalouspolitiikka Opiskelija Antti Meriläinen, markkinointi
Opiskelija Satu Westerback, kasvipatologia Opiskelija Sanna Pakari, kasvinjalostus

Kirjastonhoitaja Maj-Lis Aaltonen, MTT Tutkimusjohtaja Pentti Aspila, MTT
Neuvotteleva virkamies Risto Yrjönen, MMM tietohallintoyks. Maatalousneuvos Mirja Suurnäkki, MMM
Johtaja Olli-Pekka Väänänen, MTK r.y. Agronom Anna Bengelsdorff-Lindstedt, SLC
Opetusneuvos Ilpo Hanhijoki opetushallitus
Ekonomikonsulent Kim Nordling, SLS Neuvontajohtaja Mikko Siitonen, MMT
Tiedottaja Markku Pulkkinen, Agronomiliitto Toiminnanjohtaja Pekka Rinne, Agronomiliitto

Anne Uusitalo, Viikin tiedekirjasto, toimialavastuuhenkilö
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KOTITALOUS-, KULUTTAJA-, KÄSITYÖ- JA KASVATUSTIETEELLINEN ALA
Erikoisala Jäsen Varajäsen
Kuluttajaekonomia Tarja Römer-Paakkanen Minna Autio
Koti- ja laitostalousteknologia Terhi Salo Marja Aulanko
Kotitalous-, käsityö- ja kasvatustiede Marja Anttila Kaija Turkki

KTK Dosentti Johanna Leskinen Liisa Perälä
Työtehoseura Tutkija Liisa Sillanpää
ETLA Informaatikko Kaija Hyvönen-Rajecki
Espoo-Vantaa AMK Informaatikko Hanna Lahtinen
COTES, Ruokapalvelut MMM Satu Kattilamäki
HYKS, Ruokapalvelut Ravitsemisjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen
Suomen Siivousteknillinen Liitto,
Puhdistuspalvelut Järjestösihteeri Ulla Sarajärvi
COTES, Puhdistuspalvelut Kati Nurkkala

Merja Kettunen, Viikin tiedekirjasto, toimialavastuuhenkilö

ELINTARVIKEALA
Jäsen Varajäsen
Mari Hyttinen, etyo
Tiina Kaarlehto, MMETT Kirsi Jouppila, MMETT
Päivi Kleemola, MMKEM
Marleena Tanhuanpää, Elintarviketeollisuus ry. Katja Kivimäki, Elintarviketeollisuus ry.
Petri Pouttu, etyo
Eero Puolanne, MMETT Vieno Piironen, MMKEM
Merja Rinta-Koski, MMETT Susanna Erkkilä MMETT
Mauri Yli-Kyyny Markku Niemistö, Lihateollisuuden tutkimuskeskus

Tiina Äärilä, Viikin tiedekirjasto,  toimialavastuuhenkilö

EKOLOGIA, SYSTEMATIIKKA JA YMPÄRISTÖALA
Jäsen
Amanuenssi Hilkka Koponen, kasvibiologian laitos
Dosentti Harri Kuosa, Merenkulkulaitos
Fil.yo Jonna Niemenmaa, ekologian ja systematiikan laitos
Hannele Pulkkinen, limnologian ja ympäristönsuojelun laitos
Leena Tulisalo, soveltavan eläintieteen laitos
Dosentti Kari Vepsäläinen, ekologian ja systematiikan laitos

Kimmo Koskinen, Viikin tiedekirjasto, toimialavastuuhenkilö
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Viikin tiedekirjaston henkilökunta vuonna 1999

Virkasuhteiset:

Maatalouskirjasto:

Kirjastonjohtaja Heli Myllys
Informaatikko Ritva Hagelin 1.1.-31.12.99
Informaatikko Kristiina Hormia-Poutanen virkavapaana koko vuoden
Informaatikko Tiina Äärilä 1.1.-31.12.99
Kirjastonhoitaja Anita Ellala osa-aikaeläke 1.10.99 alkaen
Kirjastonhoitaja Anne Uusitalo 1.1.-31.12.99, 30 tuntia/viikko
Kirjastonhoitaja Päivi Helminen äitiyslomalla 1.6.99 – 8.4.2000
Kirjastonhoitaja Marja Moisio 1.6.99 – 8.4.2000
Kirjastonhoitaja Merja Kettunen 1.1.-31.12.99, 30 h/vko 1.1.-30.6. ja 18.10.-31.12.99
Kirjastoamanuenssi Raimo Pekkanen
Kirjastoamanuenssi Lisa Tamminen 30 tuntia/viikko
Kirjastosihteeri Kari Haatanen 1.-31.10.99, nimitys virkaan 1.11.99 alkaen
Kirjastosihteeri Marjo Hakasalo 1.4.-31.12.99
Kirjastosihteeri Jari Hasu
Kirjastosihteeri Ilkka Liukkonen
Kirjastosihteeri Pirkko Mustola virkavapaana 1.1.-31.7.99, irtisanoutui 1.8.99 alkaen
Kirjastosihteeri Marko Omenamäki
Kirjastosihteeri Riitta Pyykkö virkavapaana koko vuoden
Kirjastosihteeri Elina Pääkkönen 1.1.-31.12.99
Kirjastosihteeri Mariitta Sarkkula
Kirjastosihteeri Juha Sauranen 4.1.-30.9.99
Toimistosihteeri Jaana Sottinen äitiyslomalla 29.4.99 – 9.3.2000
Toimistosihteeri Juha Sauranen 1.10.-31.12.99

Metsäkirjasto:

Kirjastonjohtaja Annikki Karjalainen osa-aikaeläke 1.8.99 alkaen
Kirjastonhoitaja Sini Kärki-Folkersma 30 tuntia/viikko
Kirjastonhoitaja Pirjo Korhonen 31,25 tuntia/viikko 1.1.-30.9.99
Kirjastonhoitaja Päivi Lipsanen äitiyslomalla 23.9.99 – 30.6.2000
Kirjastonhoitaja Liisa Siipilehto 18.12.99 – 30.6.2000
Kirjastonhoitaja Esko Siirala
Kirjastonhoitaja Kristiina Suominen 17.9.-17.12.99
Kirjastoamanuenssi Eeva-Liisa Viitala virkavapaana 1.-31.1. ja 1.3.-31.12.99
Kirjastoamanuenssi Anja Roinila 1.-31.1. ja 1.3.-31.12.99
Kirjastosihteeri Kari Haatanen 1.1.-30.9.99
Kirjastosihteeri Raimo Hakarinne 1.11. – 31.12.99
Kirjastosihteeri Anna Laihanen 1.1.-31.12.99
Kirjastosihteeri Tommi Matinlassi 1.9.-31.12.99
Kirjastosihteeri Anne Rinne-Paasonen 1.1.-31.12.99
Kirjastosihteeri Anja Roinila 1.-28.2.99
Kirjastosihteeri Pirjo Suokonautio 1.3.-31.8.99
Toimistosihteeri Leena Haataja virkavapaana 1.1.-28.2.99
Toimistosihteeri Pirjo Suokonautio 1.1.-28.2.99
Toimistosihteeri Pirkko Tokat 31,25 tuntia/viikko 1.1.-31.5. ja 1.9.-31.12.99

Luonnontieteiden kirjasto:

Kirjastonjohtaja Sisko Hyvämäki
Kirjastonhoitaja Kimmo Koskinen
Kirjastonhoitaja Raija Mayow 1.1.-31.12.99
Kirjastonhoitaja Marita Rosengren osa-aikaeläke 1.10.99 alkaen
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Kirjastonhoitaja Rauha Sorsa
Kirjastonhoitaja Kalevi Valovirta
Kirjastoamanuenssi Armi Häkkinen 1.1.-31.12.99
Kirjastoamanuenssi Inga Valovirta osa-aikaeläke 1.10.99 alkaen
Kirjastosihteeri Christina Meriläinen
Kirjastoavustaja Jari Laine
Toimistosihteeri Riitta Koskela 1.1.-31.12.99
Toimistosihteeri Anu Tolvanen virkavapaana koko vuoden

Biokeskuksen kirjasto:

Biotieteiden laitos:

Kirjastonhoitaja Mervi Heinonen virkavapaana koko vuoden
Kirjastonhoitaja Else Lindholm
Kirjastonhoitaja Kristiina Lähdesmäki 1.1.-31.8.99
Kirjastonhoitaja Leena Seppälä 1.10.-31.12.99

Farmasian laitos:

Kirjastonhoitaja Seija Tikkanen
Kirjastosihteeri Marja-Leena Luoto virkavapaana koko vuoden
Kirjastosihteeri Kaija Kivikoski 1.1.-31.12.99

Tilapäiset työsuhteiset ja työllisyysvaroin palkatut:

Maatalouskirjasto:

Berg, Toivo 1.1.-15.5.99 ja 7.6.-4.9.99
Blom, Eeva-Liisa 1.1.-24.6.99
Hakasalo, Marjo 1.1.-31.3.99
Halminen, Maija 17.3.-31.12.99
Hovi, Marja-Terttu 1.2.-31.7.99
Immonen, Tuija 1.1.-4.5.99
Kurtti Anneli 1.1.-1.3.99, 1.-31.8.99 ja 13.9.-31.12.99
Lyytikäinen, Mira 14.1.-22.3.99
Niemi, Riitta 15.2.-31.12.99
Partanen, Anneli 4.1.-11.6.99 ja 2.8.-31.12.99
Rönnqvist, Anne 22.2.-21.8.99
Sinervuo, Marju 1.1.-20.9.99
Suutari, Marja 15.2.-31.12.99
Ulu, Leena 1.3.-30.4.99

Metsäkirjasto:

Kankaanpää, Tony 1.1.-28.2.99
Koskinen, Päivi 1.1.-31.12.99
Lammi, Tuomo 8.3.-31.12.99
Maasola, Juha 1.1.-28.2.99
Matinlassi, Tommi 1.1.-31.8.99
Porkka, Inkeri 15.2.-31.12.99
Siipilehto, Liisa 1.1.-17.12.99
Suokonautio, Pirjo 1.9.-31.12.99
Suominen, Kristiina 1.1.-16.9. ja 18.-31.12.99
Torkko, Arja 1.1.-18.7.99
Turunen, Vesa 1.4.-30.9.99
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Luonnontieteiden kirjasto:

Haataja, Mika 11.1.-10.7.99
Hietanen Petteri 1.2.-31.12.99
Kaevuori, Marianne 1.1.-6.9.99
Maukonen, Leila 1.1.-31.8.99
Seppälä, Leena 1.1.-30.9.99

Viikin tiedekirjasto:

Heiman, Susanna 1.11.-31.12.1999
Jaakkola, Päivi 15.11.99 – 14.5.2000
Korhonen, Uula 21.6.-14.7.99

Harjoittelijat:

Hakarinne, Raimo
Veikkanen, Marja-Leena
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Liite 5

VIIKIN TIEDEKIRJASTON TILINPÄÄTÖS 1999
Vastuualueiden 581, 881, 882 ja 984 kirjanpitotiedot. Ei sisällä Biokeskuksen kirjaston lukuja.

VASTUU-
ALUE

KÄYTÖSSÄ      
MK

TULOT / MENOT 
MK

SIIRTYY 
VUODELLE 2000 

MK

Maksullisen toiminnan tulot 548 102 362 891 185 211
Matri-sopimustoiminta* 881 233 175 232 582 593

Nettotulot yhteensä: 781 277 595 474 185 803

Vakinaiset palkat 6 741 000 6 336 718 404 282
Toimintamenot
* uusi määräraha, muuttoraha 1 463 400 1 266 279 197 121
* edelliseltä vuodelta siirtynyt 845 831 845 831
* Rehtorin toiminta-avustus (yht.kunn. erät) 581, 881, 882 1 250 000 647 521 602 479

Toimintavarat yhteensä: 10 300 231 9 096 349 1 203 882
YKSIKÖN BUDJETOIMA RAHOITUS: 11 081 508 9 691 822 1 389 686

Muu yliopiston rahoitus, hankerahoitus:
* Tutkimuksen lisärahoitus, Kumpula 581 275 000 241 877
* Tutkimuksen lisärahoitus, "Rehtorin raha" 984 150 000 66 819 83 181
* Tietostrategia, Virtuaalinen Infokeskus Korona 881 150 000 34 710 115 290
* Henkilöstön kehittäminen 984 80 000 43 466 36 534
* Pohjakassat 881,882,984 1 600 1 600

Muu yliopiston rahoitus yhteensä: 656 600 388 472 235 005

OPM:n erillisrahoitus
* Metsä- ja puualan asiasanasto 882 50 000 50 000
* Suomi tietoyhteiskunnaksi, laitehankinnat 581 20 000 20 000
* Suomi tietoyhteisk. Virtuaalikorona, säästö 98 881 138 788 138 788
* Valtakunnallinen virtuaalikirjasto 98 881 20 846 14 035 6 811
* FinELib 984 60 000 60 000
* Opetushallitus, yhteistoimintakokeilu 98 881 14 488 14 488

OPM:n erillisrahoitus yhteensä: 304 122 297 311 6 811

Muut ministeriöt:
* TM, velvoitetyöllistettyjen palkat 984 699 984 699
* VM:n alv-menotilin käyttöoikeus 185 410 185 410
* Tilitettävät arvonlisäverotulot 35 457 35 457

Muut ministeriöt yhteensä: 1 205 566 1 205 566 0

Muu ulkopuolinen rahoitus:
* Metsämiesten säätiö, Vanha metsäaineisto 882 60 000 60 000
* Metsämiesten säätiö, Asiasanasto 99 984 50 000 34 389 15 611
* Metsämiesten säätiö, Asiasanasto  98 882 17 152 17 152
* Helsingin kaupunki, Oppisopimuskoulutus 881 2 647 166 2 481
* HY rahastot 881, 882 18 818 12 517 6 301

Muu ulkopuolinen rah. yhteensä: 148 617 124 224 24 393

BUDJETIN ULKOPUOLINEN RAH: 2 314 905 2 015 573 266 208
KOKONAISRAHOITUS: 13 396 413 11 707 396 1 655 894
Kiinteistömenot 4 962 845 4 962 845 0
Käyttöomaisuus ja investoinnit 1 221 000 1 020 000 201 000
* 16.600 mk vuoden 1999 rahoituksesta merkittiin vuoden 2000 rahoitukseksi.
*  Kumpula-rahoituksen saldo 33.123,37 mk siirtyy ML-tiedekunnalle.
*  Lisäksi käytettiin MM-tiedekunnan Nova-tilejä n. 45.980 mk.
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KIRJASTOJEN KOOTTU PALVELU- JA KOKOELMATILASTO 1.1.-31.12.1999

Kirjastokäynnit 222 863
   josta yleinen lehtilukusali (syyskausi 99) 18 530
Rekisteröity lainaus yhteensä 170 514
   josta paikallislainat 159 781
   annetut kaukolainat 9 145
   välitetyt kaukolainat 1 588
Saapuneet kaukopalvelutoimeksiannot 12 163
   joista toimitettu lainana *) 2 076
   kopioina *) 7 069
Tietopalvelutoimeksiannot 863
   joista uutuusvalvonnan (STJ-palvelun) toimeksiannot 23
Asiakkaiden itsenäinen tiedonhaku kirjaston ylläpitämistä tietokannoista **)
Kirjaston tarjoamien tietokantojen tiedonhakukäyttö Trip-tietokannoista 400 681
CD-ROM –haut Helix-tietokannoista 69 768
Muut palvelut
Lehtikierto ja sisällysluettelopalvelu (asiakkaat) 35
Lehtikierto ja sisällysluettelopalvelu (nimekkeet) 178
Käyttäjäkoulutus
Annettu opetustunteja 270
Osallistujia 2 309
Tietoaineistot
Hyllymetrejä yhteensä 15 493
   josta painatteet / hm 15 490
   joista monografiat / hm 3 030
   kausijulkaisut / hm 12 440
   kartunta / hm 188
   poistot / hm 1 112
Kausijulkaisunimekkeet 7 649
Viitteet
Luettelotietokannassa 108 440
Kartunta luettelotietokantaan 5 697
Kirjaston ylläpitämiä kotimaisia tietokantoja 13
Viitteet kotimaisiin tietokantoihin 14 693
Viitteet kansainvälisiin tietokantoihin (Agris) 148
Itsepalvelukopioita 439 094

*) Syksyllä ei päästy kaukopalvelussa yhtenäiseen tilastointiin, minkä 

vuoksi suuri osa toimituksista jäi kokonaan tilastoinnin ulkopuolelle.
**) Ei sisällä FineLib-aineistojen käyttöä


