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1. Kirjastonjohtajan katsaus vuoden 2000 toimintaan 
 
Viikin tiedekirjasto on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja 
Biotekniikan instituutin yhteisesti rahoittama erillinen laitos, jolla on oma johtosääntö, johtokunta ja johtaja. Viikin 
tiedekirjasto, pilotti sekä rahoitusmallin osalta että ensimmäisenä kampuskirjastona, on osoittautunut toimivaksi 
ratkaisuksi. Ensimmäinen  toimintavuosi, vuosi 2000, oli tärkeä paitsi toiminnan vakiinnuttamisena myös monella 
muulla tapaa. Vuonna 2000 toteutettiin Helsingin yliopistossa ensimmäinen kirjastojen kansainvälinen arviointi. 
Arviointi oli osa yliopiston arviointiprosessia ja kirjastotoiminnan kehittämistä. Arviointiprosessin tulokseksi saatiin 
kaksi raporttia: Helsinki University Libraries – Report of an Assessment Panel ja Helsingin yliopiston kirjastot – hakua 
vai vientiä.  
 
Viikin kuulemistilaisuudessa 13.12.2000 todettiin, että monet arvioinnissa esiin nostetuista ongelmista on jo ratkaistu. 
Esimerkiksi aukioloajan pidentämisen tarve on puhuttanut kovasti kirjaston asiakkaita, mikä näkyi myös arvioinnin 
tekemissä ovensuukyselyissä ja muissa asiakkaiden haastatteluissa. Johtokunnan päätöksellä kirjaston aukioloaikaa 
pidennettiin vuoden 2000 syyskuun alusta lähtien  21 tuntia viikossa. Kirjaston uusi aukioloaika on arkisin klo 8-20 ja 
lauantaisin klo 10-16. Toinen arvioinnissa esiin noussut iso kysymys oli kirjaston henkilöstömenojen suuri osuus 
(73 %) suhteessa kirjallisuuden hankintamenoihin (21 %). Tämä johtui osaksi siitä, että arvioinnin tilastovuotena 
käytettiin vuoden 1999 tietoja, jolloin tapahtui muutto ja sen takia hankinta oli minimissä ja ylimääräisen työvoiman 
määrä maksimissa. Kirjaston henkilöstön rakenteellisen kehittämisen ohjelmassa on sovittu johtokunnan päätöksellä 
henkilöstösäästöjen vapaavuodeksi vuosi 2000, joten henkilöstön määrän em. ohjelman mukainen vähentäminen näkyy 
vasta vuonna 2001. Arvioinnin kokonaisilme oli kuitenkin myönteinen. Viikin tiedekirjastolla on tyytyväiset 
peruskäyttäjät. Taustoiltaan erilaisten alojen odotusten mukainen palvelu – vai odotusten muuttaminen? nostettiin esiin 
yhtenä haasteena kirjastolle. Muista haasteista todettiin, että kirjastolla on aito pyrkimys toimivaan rahoitusmalliin ja 
että kirjastopalvelut pitäisi keskittää Viikin tiedekirjastoon kampuksen kattavasti. Arvioinnin kuulemistilaisuuden 
muistio on nähtävissä osoitteessa http://helix.helsinki.fi/infokeskus/kirjasto/johtokunta/arviointi13122000.html. 
 
Tärkeä virstanpylväs kirjaston kehityksessä oli eri osoitteissa odottaneiden kokoelmien siirtäminen Viikin kampuksen 
varastoihin. Entisen Luonnontieteiden kirjaston Teollisuuskadun varastoista siirrettiin Viikkiin  4 030 hm ja muihin 
osoitteisiin  2 470 hm.  Kun metsälaitokset muuttivat Viikkiin vuoden lopulla, siirrettiin sieltä loputkin tietoaineistot 
Viikkiin ja Metsätalossa sijainnut kirjaston palvelupiste lakkautettiin. Muuttojen yhteydessä jatkettiin jo ennen 
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Infokeskukseen muuttamista käynnistettyä aineistojen karsintatyötä. Kirjaston kokoelmista on poistettu tähän mennessä 
yhteensä 4 hyllykilometriä aineistoa. 
 
Vuonna 2000 toteutettiin yhteistyössä laitosten kanssa laaja kausijulkaisuselvitys. Sen tuloksena saatiin vuodeksi 2001 
tilattava kausijulkaisukanta. Johtokunta päätti, että kustannusten kohdentamisajattelun kehittämiseksi kausijulkaisuista 
kohdennetaan 2/3 tilaavalle laitokselle. Kausijulkaisubudjetti erotettiin tältä osin muusta budjetista, jonka 
kohdentamisperiaatteet olivat joulukuussa 1999 päätetyn mallin mukaiset.  
 
Kirjaston toimialojen neuvottelukuntatyö käynnistyi kuuden neuvottelukunnan kanssa, jotka ovat ekologia, 
systematiikka ja ympäristöala; elintarvikeala; kotitalous- ja kuluttaja-ala; maatalousala; metsäala sekä talous- ja 
yhteiskuntatieteellinen ala. Neuvottelukuntien kokoonpanossa on mukana sekä toimialan yliopiston edustajia että 
ulkopuolisten sidosryhmien edustajia. Neuvottelukuntatyö osoittautui antoisaksi ja hyväksi vuorovaikutuksen väyläksi 
kirjaston, laitosten ja sidosryhmien välillä. 
 
Kirjaston kansainvälistä yhteistyötä toteuttava projekti Renardus http://www.renardus.org/news/digest.html on osa 
EU:n viidenteen puiteohjelmaan kuuluvaa Käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta –ohjelmaa. Hankkeen tarkoitus on 
kehittää eurooppalainen aihehakemistopalvelu, joka tarjoaa yhden www-sivun kautta pääsyn useisiin erillisiin, eri aloja 
edustaviin eurooppalaisiin aihehakemistoihin ja mahdollisuuden tehdä hakuja niiden sisällöstä. Viikin tiedekirjasto on 
mukana yhteispohjoismaisen NOVAGate-aihehakemiston näkökulmasta erikoisalueenaan kehittää eri 
aihehakemistoissa olevien tietojen yhteiskäyttöä. Lisäksi tutkitaan monikielisyyden hyödyntämistä aihehakemistoissa. 
 
Yhteistyötä Viikin kaupunginkirjaston kanssa jatkettiin mm. tuottamalla yhteinen esite ja organisoimalla asiakkaille 
neljä kirjanäyttelyä molempien kirjastojen kokoelmia hyödyntämällä.  
 
2. Toiminta 
 
Viikin tiedekirjasto on toiminnallisesti jakautunut palvelun ja tuotannon ryhmiin. Palvelun ryhmät ovat lainaus, 
kaukopalvelu ja verkkopalvelut. Tuotannon ryhmät ovat monografiat, kausijulkaisut, artikkelitallennus sekä 
sisällönkuvailu. 
 
Työajan käyttöä seurattiin kuukausittain. Henkilötyövuosimäärä aleni edellisvuodesta 6 htv, mikä näkyy tasaisesti 
laskuna kaikissa toiminnoissa. Vuosilomien määrää kasvatti se, että niitä siirrettiin muuttovuodelta seuraavalle 
vuodelle. Hallintoon käytetty aika väheni 2,5 henkilötyövuotta.  
 
Kaikki toiminta on sidoksissa kirjaston kahdeksaan toimialaan. Nämä ovat biotieteet ja biotekniikka; elintarvike; 
farmasia; kotitalous ja kuluttaja; maatalous; metsä- ja puu; yleiset luonnontieteet. Kullakin toimialalla on kirjaston 
henkilöstöstä määrätty oma toimialavastuuhenkilönsä. Toimialavastuuhenkilön tehtävä on oman päätehtävänsä osana 
ylläpitää suhteita toimialan laitoksiin Viikin kampuksella sekä myös ulkopuolisiin alan sidosryhmiin. Yhteyttä sekä 
kampuksen että yliopiston ulkopuolisiin sidosryhmiin ylläpidetään myös kuudessa toimialoittaisessa 
neuvottelukunnassa. Kirjaston toimialavastuuhenkilö toimii niissä sihteerinä.  
 
Toimialavastuuhenkilöt 
Johtokunta on nimennyt Viikin tiedekirjaston henkilökunnasta kullekin toimialalle oman toimialavastuuhenkilön. 
Toimialavastuuhenkilöllä on edustamansa toimialan peruskoulutus sekä sen lisäksi suoritettu tiedonhallinnan alan 
koulutus. Toimialavastuuhenkilön tehtävänä on oman toimintansa osana pitää yhteyksiä oman toimialansa laitoksiin ja 
sidosryhmiin. Kirjaston toimialavastuuhenkilöt koordinoivat myös laitosten tietoaineistojen hankintaa. 
 
Alla luettelo Viikin tiedekirjaston toimialoista ja toimialavastuuhenkilöistä:  
Biotieteet ja biotekniikka, Marita Rosengren 
Ekologia, systematiikka ja ympäristöala, Kimmo Koskinen 
Elintarvikeala, Tiina Äärilä 
Farmasia, Seija Tikkanen alkuvuosi 2000, Anne Uusitalo loppuvuosi 2000 
Kotitalous-, kuluttaja-, käsityö- ja kasvatusala, Merja Kettunen 
Maatalousala, Anne Uusitalo alkuvuosi 2000, Merja Kettunen loppuvuosi 2000 
Metsä- ja puuala, Sini Kärki-Folkersma 
Yleiset luonnontieteet, Else Lindholm 
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Toimialoittaiset neuvottelukunnat 
Viikin tiedekirjaston johtokunta on asettanut kuusi toimialoittaista neuvottelukuntaa. Neuvottelukuntien tehtävä on 
toimia yhdyssiteenä kirjaston ja käyttäjien välillä. Se voi myös tehdä esityksiä kirjaston kehittämiseksi sekä osallistua 
hankintapolitiikan tekemiseen.  
 
Vuonna 2000 toimivat seuraavat neuvottelukunnat: 
Ekologian, systematiikan ja ympäristöalan neuvottelukunta 
Elintarvikealan neuvottelukunta 
Kotitalous-, kuluttaja-, käsityö- ja kasvatustieteellinen neuvottelukunta 
Maatalousalan neuvottelukunta 
Metsäalan neuvottelukunta 
Talous- ja yhteiskuntatieteellinen neuvottelukunta 
 
 
3. Asiakkaat 
 
Syyskuussa 2000 kirjaston aukioloaikaa  pidennettiin asiakkaiden toivomuksesta yhteensä 21 tuntia viikossa. Kirjasto 
oli auki arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 10-16. Arkiaamujen ensimmäinen tunti toimi itsepalveluperiaatteella. 
Iltavuoroissa ja lauantaipäivinä kirjaston henkilökunnan apuna oli joku neljän hengen opiskelijatiimistä.  
Opiskelijatiimiin oli palkattu neljä opiskelijaa, jotka edustivat kirjaston toimialoja ja työskentelivät pääasiassa iltaisin ja 
lauantaisin. Henkilöstön työskentelyä tukemaan toteutettiin elektroninen Lainaus-Info. 
 
 Asiakasmäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 15 % (256 047 henkilöä). Metsätalon palvelupisteen osuus 
kävijöistä oli 23 % (58 978 henkilöä). Iltaisin (klo 18-20) asiakkaita oli keskimäärin 44 ja lauantaisin 125. 
Paikallislainoja oli yhteensä 211 657 kpl, mikä oli noin 33 % enemmän kuin vuonna 1999. 
Itsepalvelulainausautomaattien käyttö oli noin 19 % koko kirjaston lainoista. Käyttöasteen kasvattaminen on 
riippuvainen kirjastojärjestelmän sakotuskäytännöstä. Mikäli asiakkaalla on maksamattomia sakkoja, hän ei voi käyttää 
automaattia. Metsätalon palvelupiste suljettiin 15.12.2000, minkä jälkeen kirjaston kaikki asiakas- ja kurssikirjapalvelut 
ovat Viikissä.  
 
Palvelusta saatu asiakaspalaute 
Viikin tiedekirjastossa järjestettiin yhteensä neljä asiakaskyselyä, joista kaksi liittyi Helsingin yliopiston kirjastojen 
kansainväliseen arviointiin. Ensimmäinen kirjaston oma kysely järjestettiin 25.1. ja toinen 4.10. Arviointiin liittyvät 
kyselyt olivat 7.4. ja 12.4. Kaikki kyselyt toteutettiin myös Metsätalon palvelupisteessä. Kyselyihin vastanneiden 
(1235 kpl) jakautuminen eri asiakasryhmiin on samansuuntainen kuin edellisenä vuotena. Vastanneista 59,5 % oli 
maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta, 27,3 % matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, 6 % muista 
tiedekunnista ja 0,4 % Biotekniikan instituutista. Yliopiston ulkopuolisten asiakkaiden osuus oli 6,8 %. 
 
Opiskelijat käyttävät kirjastoa aktiivisesti. Vastanneista oli 95 % opiskelijoita ja 5 % tutkijoita. Enemmistö (78 %) 
käytti kirjastoa opiskeluun,  10 % tutkimukseen ja 12 % muihin tehtäviin.  
Asiakkaista noin 24 % tuli kirjastoon lainaamaan, 21 % käyttämään tietokoneita ja 9-11 % käyttämään kokoelmia, 
kopiokoneita, tietokantoja, lukupaikkoja tai lukemaan uusia kausijulkaisuja. 
 
Järjestetyistä kirjaston asiakaskyselyistä on laadittu yhteenveto kirjaston posteritaululle asiakkaiden nähtäväksi. 
Henkilökunta on myös vastannut asiakkaiden avovastauksissa esittämään palautteeseen. Lisäksi Helsingin yliopiston 
kirjastojen arvioinnin kuulemistilaisuudessa Viikissä 13.12.2000 käytiin keskustelua kirjaston asiakaspalautteesta. 
 
Neuvonta ja  tietopalvelu 
Neuvontapäivystystä tarjottiin klo 10-16, heinäkuussa vain iltapäivisin. Neuvontaan osallistui muun työnsä ohella 14 
informaatikkoa ja kirjastonhoitajaa. Tietopalvelun toimeksiantojen määrä pysyi ennallaan (863), paitsi maksullisten 
toimeksiantojen selkeä väheneminen.Tämä johtuu siitä, että asiakkaille on nykyisin tarjolla merkittävä määrä käyttäjälle 
ilmaisia viitetietokantoja ja verkkojulkaisuja, jolloin maksullisia tiedonhakuja tilaavat lähinnä yritykset. 
Uutuusvalvontaa jatkettiin vakiintuneiden asiakassuhteiden pohjalta. 
 
Käyttäjäkoulutus 
Viikin tiedekirjasto tarjosi asiakkailleen kirjaston yleisesittelyjä, kirjaston käytön ja tiedonlähteiden opetusta kirjaston ja 
asiakkaiden tiloissa sekä verkkokurssina internetissä. Kirjastoon kävi vuoden aikana  tutustumassa 114 vierailijaryhmää 
ja noin 1518 vierasta. Käyttäjäkoulutustilaisuuksia järjestettiin 60 kpl, joihin osallistui yhteensä 1500 henkilöä. 
Yliopiston ulkopuolisille asiakkaille järjestettiin 12 maksullista kurssia. Käyttäjäkoulutustiimiin kuului kaksi 
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kokopäiväistä ja yksi puolipäiväinen työntekijä. Osa esittelytilaisuuksista toteutettiin yhteistyössä Helsingin 
kaupunginkirjaston kanssa. Lisäksi kirjaston toimialavastuuhenkilöt pitivät koulutustilaisuuksia henkilökunnalle. 
 
Tiedotus- ja näyttelytoiminta 
Kirjastolle tuotettiin uusi neliväriesite kolmella kielellä. Kaupunginkirjaston ja Viikin tiedekirjaston palveluista tehtiin 
yhteinen esitelehtinen. Lisäksi kirjasto osallistui Infokeskuksen yhteisen esitteen ja kotisivun tuottamiseen 
(http://helix.helsinki.fi/infokeskus/index.htm). Kirjaston omaa kotisivua kehitettiin ja siitä tuotettiin posteritaulu sekä 
käyntikortteja. Kirjaston mainoksia oli keskeisissä eri alojen julkaisuissa. 
 
Kirjasto toteutti yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa neljä erilaista kirjanäyttelyä yhteisellä Tietotori-
käsikirjastoalueella. Näyttelyiden teemat olivat puutarhanhoito, sieniruuat, metsäkirjallisuus ja keittokirjat.  Viikin 
tiedekirjasto osallistui Proviisoripäiville, Elli Turunen –symposiumiin, Metsäviikkoon,  Metsätieteen päiville ja 
Maataloustieteen päiville. 
 
Kirjasto tiedotti asiakkailleen palveluista ja muista uutisista sähköisen tiedotuslistan kautta. Tiedotuksia lähetettiin 
yhteensä 29. Lisäksi paperimuotoinen Viikin tiedekirjasto tiedottaa -tiedote ilmestyi kahdeksan kertaa. Tiedotetta 
jaettiin kirjaston sisällä sekä Viikin kampuksen laitoksille. Lisäksi tiedotettiin kirjaston koulutuspalveluista ja 
kansainvälisestä kirjastoarvioinnista. 
 
 
4. Kokoelmat 
 
Kirjaston kokoelmat olivat 13 444 hm vuoden lopussa. Kausijulkaisuja oli 10 002 hm ja 666 817 säilytysyksikköä. 
Kirjoja oli 106 863 säilytysyksikköä ja 3 062 hyllymetriä. Kokoelmat karttuivat 142 hm. Avohyllyissä oli kaikkiaan 
6 150 hm.  Aikakauslehtiä ja sarjoja oli vuoden lopussa 6 666 kpl, joista ostettuja 864 kpl. 
Huhtikuusta syyskuulle jatkui entisen Luonnontieteiden kirjaston Teollisuuskatu 23:n julkaisuvaraston tyhjentäminen. 
Varastossa oli 6550 hm kausijulkaisuja, joista 4 030 hm siirrettiin Viikin tiedekirjaston T-varastoon, 1 900 hm 
lähetettiin Kuopion Varastokirjastoon, 500 hm poistettiin ja 120 hm toimitettiin Kumpulaan muuttavien eksaktien 
luonnontieteiden laitosten kirjastojen kokoelmiin. Tämä prosessi aiheutti muutostyötä kokoelmatietokantoihin. Lähes 
5 000 kausijulkaisunimekettä jouduttiin poistamaan Viikin tiedekirjaston osalta HELKA- ja LINDA-tietokannoista 
 
 
5. Tietokantatuotanto 
 
Viikin tiedekirjasto ylläpitää 13 kotimaista ja 3 kansainvälistä viitetietokantaa. Luettelotietokanta karttui 4200 viitteellä. 
HELKASSA – Helsingin yliopiston kirjastojen yhteisessä kokoelmatietokannassa – oli Viikin tiedekirjaston viitteitä 
vuoden lopussa yhteensä 106 863 vii8tettä. Kotimaisia tietokantoja AGRI, ForesTree, Sieppo, ARTO, JULKI  
päivitettiin yhteensä 12 004 viitteellä. Suunnittelu AGRIn, ForesTreen ja Siepon yhdistämisestä yhdeksi tietokannaksi 
käynnistyi. Asiakkaan kannalta on helpompi etsiä yhdestä isosta tietokannasta kuin kolmesta erillisestä, joissa on vielä 
eri osia kussakin (kirjat, artikkelit). Kansainvälisiä tietokantoja  AGRIS, EIARD-InfoSys ja  NOVAGate päivitettiin 55 
viitteellä. 
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VIIKIN TIEDEKIRJASTON TILASTOT 1999 JA 2000

1999 2000 muutos-%
Kirjastokäynnit 222 863 256 047 14,9 %
   josta yleinen lehtilukusali (syksy 1999, koko vuosi 2000) 18 530 32 421 75,0 %

Palvelutunnit 5 278 3 942 -25,3 %
   josta itsepalvelutunnit 82
Rekisteröity lainaus yhteensä 170 514 224 060 31,4 %
   josta paikallislainat 159 781 211 657 32,5 %
   annetut kaukolainat 9 145 10 618 16,1 %
   välitetyt kaukolainat 1 588 1 785 12,4 %

Saapuneet kaukopalvelutoimeksiannot 12 163 12 820 5,4 %

   joista toimitettu lainana 1 2 076 2 222 7,0 %

   jäljenteinä 2 7 069 8 396 18,8 %

Tietopalvelutoimeksiannot 863 863 0,0 %
   joista uutuusvalvonnan (STJ-palvelun) toimeksiannot 23 4 -82,6 %
   maksulliset tietopalvelutoimeksiannot 65 34 -47,7 %

Asiakkaiden itsenäinen tiedonhaku 3

Kirjaston tarjoamien tietokantojen tiedonhakukäyttö (ei 
luettelotietokanta) 400 681 351 764 -12,2 %

CD-ROM –haut Helix-tietokannoista 4 69 768 16 172 -76,8 %

Itsepalvelukopioita 439 094 743 964 69,4 %
Muut palvelut
Lehtikierto ja sisällysluettelopalvelu (asiakkaat) 35 7 -80,0 %
Lehtikierto ja sisällysluettelopalvelu (nimekkeet) 178 16 -91,0 %

Käyttäjäkoulutus
Annettu opetustunteja 270 524 94,1 %
Osallistujia 2 309 1 500 -35,0 %

Yleisesittely- ja vierailijaryhmät 68 114 67,6 %
   osallistujia (henkilöä) 900 1 518 68,7 %

Tietoaineistot
Hyllymetrejä yhteensä 5 15 493 13 467 -13,1 %

   josta painatteet / hm 15 490 13 464 -13,1 %
   joista monografiat / hm 3 030 3 162 4,4 %
   kausijulkaisut / hm 12 440 10 302 -17,2 %
   kartunta / hm 188 142 -24,5 %
   poistot / hm 1 112 2 546 129,0 %
Kausijulkaisunimekkeet 7 649 6 666 -12,9 %

Viitteet
Luettelotietokannassa 108 440 106 863 -1,5 %
Kartunta luettelotietokantaan 5 697 4 200 -26,3 %
Kirjaston ylläpitämiä kotimaisia tietokantoja 13 13 0,0 %
Viitteet kotimaisiin tietokantoihin 14 693 12 504 -14,9 %
Viitteet kansainvälisiin tietokantoihin (Agris, Eiard, Nova) 148 55 -62,8 %

1-2) Syksyllä -99 ei päästy kaukopalvelussa yhtenäiseen tilastointiin, minkä 
vuoksi suuri osa toimituksista jäi kokonaan tilastoinnin ulkopuolelle.
3) Ei sisällä FineLib-aineistojen käyttöä
4) Käytetyimmät Cd-romimme Biological Abstracts ja Life Sciences Collection siirtyivät FinELibiin.
5) Vuoden 1999 hyllymetriluvut olivat arvioita, vuonna 2000 kokoelmat mitattiin.
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6. Projektit 
 
Viikin tiedekirjastossa oli  kuusi projektia Erillisestä yhteiseksi – Viikin tiedekirjaston henkilöstön ja toiminnan 
kehittämishanke; Tiedosta julkaisuksi – Itsenäiskäyttäjän työasema Virtuaalisessa Infokeskuksessa; Vanhan metsä- ja 
puualan kirjallisuuden tallentaminen Forestree-tietokantaan; HUONTO-koulutus ja NOVAGate-aihehakemisto ja 
eurooppalainen  Renardus-hanke. 
 
6.1. Erillisestä yhteiseksi – Viikin tiedekirjaston henkilöstön ja toiminnan kehittämishanke  
Hanke käynnistyi yliopiston hankerahalla vuodenvaihteessa 1998/1999 kampuskirjaston sisäisen toimintamallin 
suunnitteluna. Hanke jatkui vuonna 2000 koeprosessien, organisaation, yhteistoiminnan ja resurssien jakautumisen 
arviointina. Kaikki kahdeksan koeprosessia indeksointi, osakohteet, kausijulkaisut, monografiat, lainaus, kaukopalvelu 
ja tietopalvelu sekä tukipalvelut kuvattiin vaiheittain. Niiden häiriöt ja pullonkaulat paljastettiin. Ongelmille esitettiin 
ratkaisuehdotukset ja niiden toteuttaminen aikataulutettiin ja vastuutettiin tietyille henkilöille. 
Yksi tulos prosessista oli kokoelmien laatu –hanke, joka huomioi sekä asiakkaiden että virkailijoiden tarpeet. 
Hankkeelle anottiin yliopistolta rahoitusta. Syksyllä hanke aloitettiin jo omin voimin. Siinä saatiin tehdyksi nk. muuton 
jälkeistä tietokantatyötä, koska siirretyt kirjat piti merkitä kokoelmatietokantaan uusin sijaintitiedoin 
 Konsulttiapua saatiin kehityskonsultti Eija Ylisuvannolta Learning Systems Oy:stä. Seminaareja oli kaikkiaan viisi. 
 
6.2. Tiedosta julkaisuksi - Itsenäiskäyttäjän työasema Virtuaalisessa Infokeskuksessa  
Hankkeessa tuotettiin yliopiston hankerahoituksella kirjaston asiakkaan tarpeista lähtevä itsenäiskäyttäjän ”Tiedosta 
julkaisuksi”-palvelu (http://helix.helsinki.fi/infokeskus/tiedostajulk/), joka tarjoaa käyttäjilleen työvälineeet 
tiedonetsinnästä julkaisemiseen.  Toteutunut hanke palvelee sekä yliopiston opiskelijoita  sekä henkilökuntaa. 
Palvelu muodostuu neljästä eri osioista, jotka ovat samalla asiakkaan työprosessia tukevia apuvälineitä: Tiedonhaun 
opiskelu;  Tiedonlähteet; Käsikirjoituksen työstäminen;  Sisällönkuvailu. 
Palvelu on tärkeä apuväline opiskelijoille ja tutkijoille tutkimus- ja julkaisutoiminnassa. Palvelu auttaa tietyiltä osin ei 
vain Viikin kampuksen vaan koko yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa. 
 
6.3. Vanhan metsä- ja puualan kirjallisuuden tallentaminen Forestree-tietokantaan  
Hankkeessa tallennettiin vanhaa kotimaista metsäkirjallisuutta tietokantoihin. Kirjallisuusviitteitä tallennettiin 
seuraavista sarjoista: Dendrologian seuran tiedotuksia (vuosilta 1970-1981), Metsänystävä (vuosilta 1895-1907), 
Metsätieteellisen koelaitoksen julkaisuja (vuosilta 1919-1927), Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja (vuosilta 
1929-1944) sekä Metsä- ja Puu -lehdestä (vuosilta 1969-1975). Lisäksi luetteloitiin ja siirrettiin vanhoja metsä- ja 
puualan kirjoja erikoiskokoelmaan ja avokokoelmaan. Kaikki aineisto asiasanoitettiin. 
Hankkeen rahoitus on saatu Metsämiesten Säätiöltä. Hanke edistää vanhan kirjallisuuden käyttöönsaattamista, kun 
korttimuotoisen luettelon tiedot saadaan elektronisesti käytettäväksi Internetin kautta.  
 
6.4. JUONTO-koulutus 
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan pedagogiseen kehittämishankkeeseen, Juonto-koulutukseen, osallistui kaksi 
informaatikkoa edellisten vuosien tapaan. Lähiopetusjaksoja oli neljä ja näiden välillä pienryhmät kokoontuivat 
työstäen ryhmätutkimusta.  ”Opetuksen integrointi yli organisaatiorajojen” oli aiheena ryhmässä, johon osallistuivat 
kirjaston edustajat ja soveltavan biologian laitoksen osallistujien kanssa. Yksilöllisenä  kehittämishankkeena syntyi 
posteri aiheesta  ”Tiedonhallintataidot tukena oppimiselle”.  
      
6.5. NOVAGate-aihehakemisto ja eurooppalainen Renardus-hanke 
Pohjoismaisten maatalous-, metsä- ja eläinlääketieteellisten kirjaston yhteistyönä tuotetun NOVAGate-aihehakemiston 
ylläpitoon ja kehittämiseen ei saatu pohjoismaista tai kotimaista projektirahoitusta vuonna 2000. Sen sijaan Viikin 
tiedekirjasto on  NOVAGate-aihehakemiston näkökulmasta mukana vuoden 2000 alussa käynnistyneessä, EU:n 
rahoittamassa Renardus-hankkeessa, joka kestää 2 1/2 vuotta. Hankkeen tarkoituksena on kehittää eurooppalainen 
aihehakemistopalvelu, joka  tarjoaa yhden internet-sivun kautta pääsyn useisiin erillisiin tutkijoille ja opiskelijoille 
suunnattuihin eri aloja edustaviin  eurooppalaisiin aihehakemistoihin ja mahdollisuuden tehdä hakuja niiden sisällöstä.  
 
 
7. Hallinto 
 
7.1. Hallintoelimet 
Viikin tiedekirjasto on erillinen laitos, jolla on oma johtokunta, johtosääntö ja johtaja. Se noudattaa muuten yliopiston 
muiden erillisten laitosten toimintatapaa, mutta se saa rahoituksensa maatalous-metsätieteelliseltä tiedekunnalta, 
matemaattis-luonnontieteelliseltä tiedekunnalta sekä Biotekniikan instituutilta. 
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Johtokunta 
Viikin tiedekirjaston päättävä elin on johtokunta. Siihen kuuluu 13 jäsentä. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 
valitsee näistä neljä,  maatalous-metsätieteellinen tiedekunta valitsee kolme; kasvatustieteellinen tiedekunta yhden, 
Biotekniikan instituutti yhden sekä Helsingin yliopiston  opiskelijajärjestöt kolme ja Viikin tiedekirjaston henkilökunta 
yhden. Johtokunnan puheenjohtajana toimii professori Martti Marvola matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta 
ja varapuheenjohtajana professori Eero Puolanne maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Esittelijänä toimii 
kirjastonjohtaja Heli Myllys ja sihteerinä kirjastosihteeri Juha Sauranen kesään asti ja loppuvuoden kirjastonhoitaja 
Ritva Hagelin. Johtokunta kokoontui pääsääntöisesti kuukausittain. Tärkeimmät päätökset liittyivät kirjaston aukiolon 
pidentämiseen  (21 tuntia viikossa) ja  kustannusten kohdentamismallin kehittämiseen. Johtokunta päätti kohdentaa 
kausijulkaisuiden kustannuksista 2/3  tilaavalle laitokselle. Syksyllä 2000 käynnistettiin myös johtosäännön 
muutosprosessi, joka lähti liikkeelle siitä, että  konsistori päätti, että kasvatustieteellisen tiedekunnan kotitalous- ja 
käsityötieteiden laitos ei siirry aikaisempien suunnitelmien mukaisesti Viikkiin. Samassa yhteydessä johtokunta päätti 
esittää uuden talous- ja yhteiskuntatieteellisen toimialan perustamista Viikin tiedekirjastoon. 
 
Johtoryhmä 
Kirjastonjohtajana toimii YTL Heli Myllys ja apulaiskirjastonjohtajan tehtäviä hoiti MMM Ritva Hagelin. 
Johtoryhmään kuului kirjastonjohtaja puheenjohtajana mukaanlukien seitsemän jäsentä. Jäsenet edustavat 
toimialavastuuhenkilöitä, toiminnallisten ryhmien vetäjiä, biologista alaa, laitoskirjastoja, henkilökuntaa sekä kirjaston 
johtoa.  Tiedekirjaston ja kaupunginkirjaston yhteistyöasioita käsiteltiin kahdessa erillisessä kokouksessa. Johtoryhmä 
kokoontui joka toinen viikko. Sisäisen toiminnan tehostamiseksi johtoryhmä päätti yhdistää syyskuun alusta lähtien 
tietopalvelun ja asiakaskoulutuksen toiminnalliset ryhmät verkkopalvelujen ryhmäksi. Samassa yhteydessä määriteltiin 
uuteen toiminnalliseen ryhmään kuuluvaksi myös atk-tuki sekä tiedotus ja markkinointi. Kirjaston toimintamalli 
piirrettiin asiakaslähtöisesti (liite).  
Loppuvuodesta aloitettiin työjärjestyksen valmistelu, se hyväksyttiin johtokunnassa alkuvuodesta 2001. 
 
Toiminnallisten ryhmien vetäjät 
Kirjaston kahdeksan toiminnallisen ryhmän vetäjinä toimivat: 
Lainaus – ETM Tiina Äärilä 
Kaukopalvelu – HuK Raija Mayow 
Verkkopalvelut -  MMM Kimmo Koskinen 
Monografiat – FM Else Lindholm 
Kausijulkaisut – FM Kalevi Valovirta 
Artikkelitallennus – YTM Pirjo Korhonen 
Sisällönkuvailu ETM Anita Ellala 
Toimisto – dipl. kielenkääntäjä Pirkko Tokat 
 
7.2. Talous 
 
Rahoitus 
Kokonaisrahoituksen määrä oli 14,788 mmk, joka oli 1,5 % pienempi kuin edellisvuonna. Rahoituksesta käytettiin 
12,767 mmk, 4,2 % vähemmän kuin vuonna 1999. Säästöön jäi 2,021 mmk eli 13,7 % kokonaisrahoituksesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kokonaisrahoitus 1999 ja 2000
1999 / mk 2000 / mk osuus % muutos %

Uudet toimintavarojen myönnöt 11 022 000 11 059 955 74,8 % 0,3 %
Toimintavarojen säästöt 845 831 1 389 093 9,4 % 64,2 %
Maksullisen palvelutoiminnan tulot 835 277 1 168 925 7,9 % 39,9 %
Työministeriö 984 699 429 735 2,9 % -56,4 %
Valtiovarainministeriö 220 867 271 407 1,8 % 22,9 %
HY Hankerahoitus säästöineen 655 000 235 005 1,6 % -64,1 %
Ulkopuolinen rahoitus 148 618 226 970 1,5 % 52,7 %
OPM erillisrahoitus säästöineen 304 122 6 811 0,0 % -97,8 %
Yhteensä: 15 016 414 14 787 901 100 % -1,5 %
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Menot 
Kokonaismenot ovat palautuneet muuttovuoden jälkeen tilikauden 1998 tasolle ja sen allekin.  
Palkkojen osuus kokonaismenoista oli vakinaiset ja tilapäiset yhteenlaskettuina 68 %, kun se vuotta aiemmin oli lähes 
73 %. Tietoaineistohankintoihin kului 22 % menoista. Tietoaineistomenot nousivat edellisvuodesta 11 %. 
Kokonaismenot pienenivät runsaat 4 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tietoaineistomenojen pylvästä 2000 pienentää elektronisiin kausijulkaisuihin kohdistunut takautuva 52.000 mk:n 
hyvitys. Monografiahankintojen painottuminen vuoden 2000 loppuun aiheuttaa niiden  menokirjausten kohdentumisen 
tilivuoden 2001 kirjanpitoon.  
 
Tulot 
Maksullisen palvelutoiminnan tulot olivat yhteensä 1,169 mmk. Edellisvuoteen nähden 39 %:n kasvu ei ole todellinen, 
vaan johtuu osittain kirjanpitoteknisistä syistä. Tuloarvio ylitettiin 207.325 markalla. Maksullisten palvelujen 
tilaajakunta on pysynyt ennallaan.  
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Kaukopalvelun laina- ja jäljennetulot kattavat puolet ja kopiokorttimyynti 12 % tuloista. Kassatulojen osuus oli 20 %. 
Varaus- ja myöhästymismaksujen ja Helka-korttiuusintojen osuus on noussut 38 %:iin kassatuloista.  
Matri-sopimus Maa- ja metsätalousministeriön kanssa uusittiin vuodeksi 2001 entiseen tapaan eli yhden informaatikon 
vuosipalkan maksamisena tietyistä kirjastopalveluista. Myös osallistuminen tietohuoltoasioihin MMM:n hallinnonalalla 
sekä kansainvälisesti sisältyy sopimukseen. 
 
 
8. Henkilöstö 
 
Vuonna 2000 kirjastossa tehtiin 53 htv. Vakinaisia virkoja ja toimia oli 43. Tilapäistä työvoimaa oli yhteensä 10 htv. 
Kertomusvuoden aikana irtisanoutui kolme ja jäi eläkkeelle kolme viranhaltijaa. Virkaan nimitettiin yhteensä kolme 
henkilöä. 
 
Toteutetut virkajärjestelyt: 

- neljä toimistosihteerin virkaa muutettiin osastosihteereiksi 
- kirjastoavustajan virka muutettiin kirjastosihteeriksi 
- eläkkeelle jääneen kirjastonjohtajan virka lakkautettiin ja siitä säästyneillä varoilla perustettiin informaatikon 

virka sekä korotettiin kolmen kirjastonhoitajan palkkoja 
- vuoden lopussa lakkautettiin 6 virkaa: 1 kirjastonjohtaja, 1 kirjastonhoitaja, 1 kirjastoamanuenssi ja 3 

kirjastosihteeriä. Samassa yhteydessä perustettiin uusi apulaiskirjastonjohtajan virka 
- Valpas-järjestelmän mukaisia palkkojen tasokorotuksia saatiin lisäksi neljälle virkailijalle 

 
Tilapäistä henkilökuntaa tarvittiin mm. Metsätalon toimipisteen hoitamiseen ja muuttojen jälkeisiin tehtäviin. 
Tilapäisistä osa sai rahoituksen Työministeriön momentilta ja osa jouduttiin palkkaamaan kirjaston toimintamenoista.. 
Vakinaisia virkoja hoitaneista työntekijöistä syystä tai toisesta osa-aikaisia oli 13 henkilöä, mikä on lähes kolmannes 
vakinaisissa viroissa tehdystä työpanoksesta. 
 
Kirjastossa työskenteli neljä oppisopimustyöntekijää, joista yksi suorittaa markkinointimerkonomin ja kolme 
kirjastovirkailijan tutkintoa. 
Kirjastoon perustettiin henkilöstöasioita valmisteleva työryhmä. Ryhmässä mm. valmisteltiin virkajärjestelyjä. 
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