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Esimiehen katsaus

Tehtävämme on edistää Viikin kampuksen yksiköiden tutkimusta ja niissä
harjoitettavia opintoja huolehtimalla kirjaston toimialoilla tarvittavan painetun
ja muun tietoaineiston hankkimisesta ja kirjastopalvelujen tarjoamisesta.
Toimialamme ovat biotieteet ja biotekniikka; ekologia, systematiikka ja
ympäristöala; elintarvikeala; farmasia; kotitalous- ja kuluttaja-ala;
maatalousala; metsä- ja puuala; talous- ja yhteiskuntatieteellinen ala sekä
yleiset luonnontieteet. Palvelemme myös ulkopuolisia käyttäjiä. Meillä on
laajat verkostot toimialojemme kautta yliopiston ulkopuolisiin toimijoihin.
Hallinnollisesti olemme kampuksen tiedekuntien ja Biotekniikan instituutin
yhteisesti rahoittama erillinen laitos.

Kolmatta toimintavuottamme, vuotta 2001, haluan luonnehtia
vakiinnuttamisen ajaksi. Kirjasto on löytänyt paikkansa Viikin kampuksen
tiedeyhteisöjen palvelijana sekä valtakunnallisena alojemme
tietopalvelukeskuksena. Kirjastoamme voi tarvittaessa käyttää paikallisesti
myös iltaisin ja lauantaisin. Suuri osa  asiakkaistamme asioi kirjastossa
pääasiassa virtuaalisesti, minkä  mahdollistaa pääsy jatkuvasti kasvavaan
verkkoaineistoomme, mm. 4000 elektroniseen lehteen ja sataan tietokantaan.
Tämä näkyy mm. kävijäasiakkaiden määrän laskuna vuonna 2001.

Suurin ponnistuksemme vuonna 2001 oli uuden kirjastojärjestelmän
käyttöönotto kuten maamme muissakin yliopistokirjastoissa tehtiin. Uuden
sukupolven järjestelmän avulla siirryimme uuteen aikakauteen, jossa
hyödynnetään mittavasti maailman muiden kirjastoluettelotietokantojen
valmiita tietueita. Tulevaisuudessa huomattava osa sekä kotimaisesta että
ulkomaisesta aineistosta saadaan kopioitua valmiina tietueina omaan
järjestelmään, mikä vähentää paikallisesti luettelointityön tarvetta.

Koko henkilökuntamme osallistui kehitysvuoropuhelukoulutukseen. Sen
tarkoitus oli parantaa vuorovaikutussuhteita kirjastossa ja edistää oppivan
organisaation toimintamallin toteutumista. Prosessin ansiosta toimintamme
kehittyi huomattavasti ja keskinäiset vuorovaikutussuhteemme paranivat.
Toimimme nyt yhtenä Viikin tiedekirjastona.

Lisäksi panostimme arvokeskusteluun. Keskustelimme koko syksyn
henkilökunnan kokouksissa kesällä työstämistämme “arvokandidaateista”.
Joulukuussa päätimme neljästä yhteisestä arvosta. Olemme ryhmittäneet
vuoden 2001 toimintakertomuksemme näiden mukaisiksi luvuiksi. Luvut ovat
asiakas – päähenkilö; palvelemme asiakasta ammattitaidolla;
oikeudenmukaisuus ohjenuorana ja luova yhteistoiminta toimintatapamme.

     Heli Myllys
            Kirjastonjohtaja
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1. ASIAKAS – PÄÄHENKILÖ

1.1 Lainauspalvelut

Kirjastomme tarjosi paikallisia palveluita asiakkaillemme arkisin klo 8-20 ja
lauantaisin klo 10-16. Arkiaamujen ensimmäinen tunti toimii
itsepalveluperiaatteella, lainaus- ja palautusautomaatteja käyttämällä. Tämän
lisäksi asiakkaidemme käytettävissä on 24 tuntia vuorokaudessa omien
kirjojen lukusali sekä kirjaston verkkoaineistot.

Paikallisia palveluitamme hyödynsi runsaat 221 000 henkilöä. Suurin
käyttäjäryhmä on odotetusti opiskelijat (80%). Helsingin yliopiston
ulkopuolisten käyttäjien osuus on 10 %. Kävijämäärän pienenemiseen
edelliseen vuoteen verrattuna ovat vaikuttaneet Metsätalon palvelupisteen
lakkauttaminen vuodenvaihteessa 2000-2001 ja sen mukana
keskustakampuksen väen käyntien vähentyminen. Lisäksi verkkoaineistojen
lisääntynyt tarjonta (4000 verkkolehteä) on vähentänyt asiakkaidemme
käyntikertoja. Lainojen määrä väheni vastaavsti 4,7 % (200 713 kpl).

Kirjastopalvelujemme kehittämisen perusta ovat asiakaskyselyt. Kahdesti
vuodessa toteutettaviin kyselyihin on vastannut 603 henkilöä.
Asiakaspalautteen ansiosta moni asia ja ehdotus on toteutunut. Alkuvuosien
osittainen tyytymättömyys on kääntynyt pääosin myönteiseksi palautteeksi.
Pitkät aukioloajat, henkilökunnan ammattitaito ja ystävällisyys ovat saaneet
asiakkailtamme paljon kiitosta.

” Uudet aukioloajat ovat hyvät.”
” Henkilökunta ystävällistä, auttavaista tai ammattitaitoista.”
” Toimiva kirjasto: siisti, ja tunnelmallinen.”
” Ystävällinen henkilökunta, rauhallinen ilmapiiri. Miellyttävä tulla .
” Tämä on kuin toinen koti.”

Otteita palautteesta 8.3.01 ja 30.11.01

Kävijät ja paikallislainaus 1999-2001
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http://helix.helsinki.fi/infokeskus/kirjasto/asiakaskys2.htm
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1.2 Kokoelma- ja tietokantapalvelut

Kirjastomme monitieteisiä kokoelmia on n. 13 600 hyllymetriä, josta lähes
puolet  sijaitsee asiakkaiden helposti käytettävissä Infokeskuksessa ja loput
kampuksella sijaitsevissa lähivarastoissa. Kausijulkaisunimekkeitä
kirjastoomme tulee 6419 kpl, joista ostettuja 802 kpl eli 12%. Suurimman osan
kausijulkaisuista saamme kokoelmiimme maksutta tieteellisen kirjallisuuden
vaihtosuhteiden kautta tai lahjoituksina.

Painettujen julkaisujen lisäksi kirjastomme kotisivujen kautta on pääsy noin
4000 elektroniseen lehteen, joista suurimman osan saamme käyttöön osana
kansallista FinELib-konsortiota. Johtokuntamme päätös painettujen
rinnakkaisversioiden lakkauttamisesta FinELib-sopimusten piiriin kuuluvien
lehtien osalta syksyllä 2001 siirsi kirjastomme lopullisesti elektroniseen
aikakauteen.

Kirjastomme toimii Viikin kampuksen opiskelijakirjastona ja näin ollen
hankimme kokoelmiimme vuosittain laitosten esittämät kurssikirjat ja muuta
kirjallisuutta.

Tietoaineistojen valinnassa teemme tiivistä yhteistyötä erityisesti kampuksen
laitosten kanssa. Vuonna 2001 tiivistimme hankintayhteistyötä sekä
painettujen että elektronisten tietoaineistojen osalta Terkon ja
Eläinlääketieteellisen kirjaston kanssa.

Kotimaisiin tietokantoihin tallensimme yhteensä 8698 viitettä, joista yliopiston
JULKI-julkaisutietokantaa varten 1728 kpl. Kirjastojärjestelmän vaihdos
aiheutti katkon luettelointitoimintoon sekä HELKA- että ARTO-tietokantojen
osalta ja tallennettujen viitteiden lukumäärä jäi noin 26% suunniteltua
pienemmäksi.

Sisällönkuvailun osalta pysyimme tavoitteessamme (8197 kpl). HELKA-
tietokannassa jouduimme tekemään järjestelmän muutoksen vuoksi runsaasti
tietokannan korjaustyötä erityisesti kausijulkaisujen varastotietojen osalta
sekä käynnistämään uudelleen saapumisvalvontakäytännön eikä näitä töitä
saatu valmiiksi vuonna 2001.

Kausijulkaisunimekkeet 2001
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http://www.lib.helsinki.fi/finelib/index.html
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Alkuvuodesta 2001 perustimme kirjaston oman  eVIIKKI-viitetietokannan
yhdistämällä entiset AGRI-, FORESTREE ja SIEPPO-tietokannat. eVIIKKI
sisältää tällä hetkellä n. 198 000 viitettä ja sitä päivitettiin n. 8000 viitteellä
vuonna 2001. Kehitämme eVIIKKI-tietokantaa kirjaston toimialojen tarpeisiin
kuten myös tiedonhaun ja sisällönkuvailun apuna toimivaa AGRIFOREST-
sanastoa, jossa on n. 6800 termiä.

"Kirjat ovat joskus hakusessa, mutta muuten kokoelmat ovat hyvät"
                                                                                   Ote palautteesta 8.3.2001

Kirjaston kokoelmien järjestys ja aineiston löytyvyys ovat olleet
asiakaskyselyissä  asioita, mihin on toivottu kirjastolta toimenpiteitä. Vuonna
2001 käynnistyneen kokoelmien laatuhankkeen tavoitteena on parantaa
kokoelmiemme löytyvyyttä ja saatavuutta sekä hyllyistä että
kokoelmaluetteloista. Valitsemme myös vanhimmasta aineistostamme
sopivan osan digitoitavaksi osana kansallista digitointihanketta.

1.3 Tieto- ja koulutuspalvelut

Tieto- ja koulutuspalvelut edistävät asiakkaidemme kirjastonkäyttöä sekä
itsenäisesti että etäkäytössä. Asiakaskyselymme mukaan kirjastomme
asiakkaista kolmasosa käyttää elektronisia lehtiä viikottain tai useammin.
Vajaa kolmannes asiakkaista ei käytä e-lehtiä lainkaan.

Elektronisten aineistojen ja palvelujen kasvu edellyttää kirjastolta tiedotusta
sekä asiantuntevia tieto- ja koulutuspalveluita. Kirjaston säännöllisesti
toistuvat tiedonhakukurssit (koti- ja ulkomaiset tietokannat, elektroniset lehdet
sekä www-tiedonhaku) ovat suosittuja. Vuonna 2001 näiden kurssien
asiakaskunta kasvoi erityisesti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta. Monet laitokset tilasivat räätälöityjä
tiedonhaun opetusjaksoja seminaariensa yhteyteen. Kirjaston tiedonlähteiden
verkkokurssin suoritti 30 opiskelijaa ja kymmenellä oli vuodenvaihteessa
2001-2002 kurssi kesken.

Osallistuminen kirjaston koulutustilaisuuksiin on ollut runsasta.

http://www-db.helsinki.fi/eviikki/
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/johtokunta/2001/viikintk-kokoelmienlaatu.rtf
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/palvelut/koulutus.htm
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Kirjaston asiakkailla oli myös mahdollisuus saada ohjattua koulutusta Helka-
kirjastotietokannan uudesta webVoyager-käyttöliittymästä syyslukukaudella
viikottain. Eri sidosryhmäorganisaatioille järjestettiin seitsemän maksullista  ja
räätälöityä  tiedonlähteiden kurssia.

Informaatikkojemme tekemien maksullisten tiedohakujen kysyntä on
vähentynyt. Tähän ovat vaikuttaneet ilmaisten tiedonlähteiden runsas tarjonta
sekä se, että asiakkaat tekevät yhä useammin itse omat tiedonhakunsa.
Sen sijaan paikallis- ja puhelinneuvonnan määrät ovat nousseet
edellisvuodesta 6% (914 kpl).

Tietopalveluun kiinteästi liittyvien kaukopalvelutoimeksiantojen määrät ovat
myös viime vuosina laskeneet johtuen laajentuneesta verkkoaineistojen
tarjonnasta. Omista kokoelmista välitettyjen kaukolainojen suuri määrä
osoittaa, että kirjastollamme on monitieteiset ja laajat kokoelmat ja olemme
valtakunnallisesti tärkeä kaukolainojen ja jäljenteiden toimittaja.

1.4 Elektroniset palvelut asiakkaalle joustavasti

Runsas elektronisten lehtien tarjonta Helsingin yliopiston verkossa (4000
lehteä) edellyttää uusien käyttöliittymäratkaisujen tarjoamista loppukäyttäjille
lehtien helppoon hallintaan ja löytyvyyteen.

Kirjastomme aloitteesta käynnistettiin yhteistyössä muiden kampuskirjastojen
kanssa yhteisen verkkolehtitietokannan suunnittelu syksyllä 2001.
Tietokannan pilottiversio oli testikäytössä vuodenvaihteessa.
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Kirjaston atk-työasemien käyttöaste arkisin on 66 %.

1.5 Tietoa tiedosta  – kirjaston tiedotus- ja näyttelytoiminta

Kirjastomme tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista ja uusista palveluista
säännöllisesti sähköisellä tiedotuslistalla, Viikin tiedekirjasto tiedottaa-
tiedotteella sekä Ajankohtaista- palstalla kirjaston kotisivulla.
Aloitimme kotisivumme uudistustyön loppusyksystä. Sivuston suunnittelussa
hyödynsimme mm. asiakaskyselypalautetta.

Järjestimme neljä erilaista näyttelyä eri yhteistyötahojen kanssa.
Yhteistyössä emeritusprofessori Matti Leikolan kanssa toteutimme
kirjanäyttelyn 6.2-6.4.2001 ”Metsien hoidosta metsien ystäville” -
Suomenkielistä metsäkirjallisuutta 200 vuoden ajalta.

”Metsien hoidosta metsien ystäville”- näyttelyn avajaiset 6.2.2001.
           Kuvassa emeritusprofessori Matti Leikola ja informaatikko Kimmo
          Koskinen.
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Suomen metsämuseon ja Metsätietokeskus Luston kanssa yhteistyössä
toteutettiin kaksi näyttelyä:
� 17.5-31.8.2001 Puukko-näyttely
� 4.12-31.1.2002 Metsätonttujen joulutervehdys, näyttely metsäaiheisista

joulupostikorteista

Kaupunginkirjaston kanssa toteutimme lemmikkieläimiä käsittelevän
kirjanäyttelyn 15.4-15.5.2001 yhteisellä Tietotori-käsikirjastoalueella.
Näyttelyssä esillä ollut kirjallisuus oli normaalisti asiakkaiden lainattavissa.
Molempien kirjastojen asiakkaat ovat ottaneet näyttelyt innostuneesti vastaan.

Vuoden päätöstapahtumana Infokeskuksen henkilökunta toteutti Lucianpäivän
markkinat 13.12.2001 Päivän ohjelmassa oli Lucianpäivän kuoro, tuotetori ja
vanhojen kirjojen myyntiä. Tapahtumasta toivotaan jatkuvaa perinnettä.

Viikin tiedekirjasto osallistui  näytteilleasettajana seuraaviin tapahtumiin:
� Proviisoripäivä 17.3.2001, Biokeskus 1, Helsinki
� Elintarvikepäivät 8.5.2001, Messukeskus, Helsinki
� Metsäpäivät 26-27.3.2001, Marina Congress Center, Helsinki
� Pääkaupunkiseudun metsäpäivät  25.8.2001, Tapiola, Espoo

Lisäksi kirjastomme osallistui valtakunnallisten Kaukopalvelupäivien
(15-16.5.2001) sekä pohjoismaisen Kirjastorakennukset-seminaarin
(Biblioteksbyggnaden: byggnadens inverkan på arbetsmiljön - miljöns
inverkan på  byggnaden 7-9.6.2001) järjestämiseen Viikin Infokeskuksessa
yhdessä Suomen tieteellisen kirjastoseuran kanssa.

   Valtakunnalliset Kaukopalvelupäivät Viikissä 15-16.5.2001

http://www.nrl.fi/viikki01.htm
http://pro.tsv.fi/stks/arkisto/tapahtumat/bibl-byg.htm
http://pro.tsv.fi/stks/arkisto/tapahtumat/bibl-byg.htm
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Kirjasto  tiedotti asiakkailleen palveluista ja muista uutisista sähköisen
tiedotuslistan kautta. Tiedotuksia lähetettiin yhteensä 31. Lisäksi
paperimuotoinen Viikin tiedekirjasto tiedottaa- tiedote ilmestyi 6 kertaa.
Tiedotetta jaettiin kirjastossa sekä Viikin kampuksen laitoksille.

Helsingin yliopiston kirjastojen elektronisen tiedotuslehti Verkkarin
(http://www.helsinki.fi/kirjastot/infolehti/index.html ) toimituskunnassa oli jäsen
Viikin tiedekirjastosta. Kirjaston henkilökunta osallistui aktiivisesti Verkkarin
toimitukseen. Lisäksi kirjaston toimialavastuuhenkilöt sekä muu henkilökunta
on kirjoittanut artikkeleita kirjasto- ja informaatioalan lehtiin, kirjaston
toimialojen lehtiin sekä yliopiston laitosten sisäisiin tiedotuslehtiin.

Kirj@sto on mielen apteekki.
 Egyptiläinen  sanonta 200-luvulta eKr.

2.  PALVELEMME ASIAKASTA AMMATTITAIDOLLA

Uudet työvälineet  ja asiakaskunnan moninaisuus toivat mukanaan uudet
haasteet henkilökuntamme päivittäiseen työhön sekä asiakkaan ja
henkilökunnan vuorovaikutukseen.

Otimme uuden Voyager- kirjastojärjestelmän käyttöön kesällä 2001.
Käyttöönottoa edelsi siirtymävaiheen valmistelevat tietokantatyöt sekä tiivis
henkilökunnan kouluttautuminen. Järjestelmän kouluttaminen on tapahtunut
“train the trainer” -menetelmällä. Kunkin kirjaston päätoimintojen edustajat
ovat saaneet järjestelmätoimittajan antamaa koulutusta, jota sitten ovat
levittäneet omissa kirjastoissaan. Henkilökunnan kouluttaminen tapahtui
pääasiallisesti järjestelmän luettelointi- ja lainauskatkojen aikana kesä-
elokuussa.

Runsaan tiedotuksemme ansiosta asiakkaamme suhtautuivat erittäin
ymmärtäväisesti mahdolliseen palvelun hidastumiseen käyttöönoton
alkuvaiheessa.

Ohjelmavaihdoksen yhteydessä muuttuivat myös erääntyntyvien lainojen
sakotuskäytännöt päiväsakkoperusteisiksi. Samalla otimme käyttöön
kassapankkiohjelman helpottamaan palvelumaksujen käsittelyä.

2.1 Henkilökunnan kouluttautuminen

Olemme tukeneet henkilökuntamme asiakaspalveluosaamista räätälöidyllä
koulutuksella, jonka suunnittelimme yhteistyössä Helsingin yliopiston
henkilöstökoulutuksen kanssa. Koulutus toteutettiin marraskuussa otsikolla
“Iloa ja energiaa asiakaspalveluun”. Koulutukseen osallistui kirjastostamme
kahdeksan virkailijaa.

Kirjaston henkilökunnasta kolme suoritti oppisopimuskoulutuksella
informaatio- ja kirjastoalan ammattitutkinnon ja yksi merkonomin tutkinnon

http://www.helsinki.fi/kirjastot/infolehti/index.html
http://www.lib.helsinki.fi/tietolinja/0100/ohjelmistovalinta.html
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/palvelut/lainaus.htm#My�h�stymismaksut
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/esittely/henkilok.html


9

Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa. Koulutus edellytti koulupäiviä
oppilaitoksessa ja näyttötöitä kirjastossa, mutta myös kirjaston henkilökunnan
panostusta koulutettavien ohjaukseen. Koulutus oli suuri ponnistus
molemmilta osapuolilta.

Kirjastomme toiminnallisten ryhmien kolme vetäjää osallistui Hallinnon
kehittämiskeskuksen ESKO-esimieskoulutukseen syksyllä 2001. Koulutus
koostui kolmesta kahden päivän lähityöskentelyjaksosta. Koulutus antoi tietoja
ja valmiuksia erityisesti palveluja tuottavien yksiköiden esimiehen
keskeisimmistä osaamisalueista (tiimit, ryhmät, toiminnan suunnittelu,
asiakkaat ja laatu, oma persoona, vuorovaikutus ryhmän kanssa).

Ajankohtaista elektronista julkaisemista käsittelevään Tilburgin yliopiston
kansainväliseen kesäkouluun Firenzessä (The sixth International Summer
School on the Digital Library, 7-12.10.01) osallistui verkkopalveluiden vetäjä.

2.2 Tietoaineistojen toimialakartoitus

Kirjastossamme aloitettiin syksyllä 2001 tietoaineistojen kokonaiskartoitus
toimialoittain. Kaikki yhdeksän toimialavastuuhenkilöä selvittivät omalta
alaltaan kirjaston kokoelmien profiilia. Profiili sisältää katsauksen toimialan
opetustarjontaan ja tutkimusaiheisiin, kokoelmien laajuuteen hyllymetreinä
sekä kokoelmien laatuun. Laatua tutkittiin mm. sitaattitietokannasta
selvittämällä, kuinka monta lehtinimekettä kirjastoon tulee verrattaessa
kirjaston alan lehtivalikoimaa eniten siteerattuihin lehtiin. Tässä käytettiin
alasta riippuen vertailukohtana kymmentä tai kahtakymmentä eniten viitattua
lehteä. Selvitys sisälsi myös katsauksen missä muissa Suomen
yliopistokirjastoissa on alan aineistoa.

Selvityksemme tarkoituksena oli saada itselle tietoa omasta
ydinosaamisalueestamme: mitkä ovat kokoelmamme kokonaisuutena, missä
ne ovat hyvät ja missä on puutteita? Tavoitteemme on levittää tätä tietoa
kotisivun kautta asiakkaillemme. Selvitämme myös vanhan aineistomme
osalta, kuinka paljon meillä on kansallisesti arvokasta aineistoa, joka voitaisiin
digitoida osana kansallista digitointiohjelmaa. Tavoitteenamme on kehittää
yhteistyöverkko muiden yliopistojen kirjastojen kanssa, joissa on saman alan
kirjallisuutta. Yhteistyön avulla voidaan vaikuttaa esim. hankittavaan
aineistoon työnjaon pohjalta.

2.3 Kehitysvuoropuhelukoulutus

Koko henkilökuntamme osallistui kehitysvuoropuhelukoulutukseen, jossa
yhtenä tavoitteena oli yhteisesti työstää  henkilökohtaisten oppimishaasteiden
sovittaminen tukemaan kirjastomme vision toteutumista. Toinen tavoite oli
hankkia tietoa siitä, mitä osaamista kirjaston vision toteutuminen edellyttää.
Kolmas tavoite oli edistää kirjaston vuorovaikutussuhteita. Työskentelymme
tapahtui pääasiassa kolmen hengen pienryhmissä, joissa kullakin henkilöillä
oli rooli toimia vuorotellen konsulttina, kohdehenkilönä ja tarkkailijana. Itse
prosessissa oli kolme vaihetta. Ensin tutkimme omaa työtä, sitten erittelimme

http://cwis.kub.nl/~ticer/summer01/course3/index.htm
http://cwis.kub.nl/~ticer/summer01/course3/index.htm
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työtilannetta ja konkretisoimme kehitteillä olevaa kehittämistehtävää ja lopuksi
kehitimme työyhteisöä oman kehitystehtävän avulla.

Tulokseksi saimme kullekin oman kehittämistehtävän. Nämä niputettiin aiheen
mukaan isommiksi kokonaisuuksiksi, jolloin samantapaisen
kehittämistehtävän kanssa työskentelevät saivat tukea toisiltaan.
Kehittämistehtävät sisälsivät henkilökohtaisen ominaisuuden kehittämisen,
oman osaamisen siirtämisen muille, työtehtävien luonteen monipuolistamisen,
esimiestaitojen kehittämisen, verkon apuvälineiden kehittämisen, oman
ammattitaidon syventämisen, Voyagerin opettelun, kaukopalvelun
kehittämisen, sisäisen kommunikaation parantamisen ja uuden tehtävän
haltuunoton. Yhteisessä seurantaseminaarissa näkyi prosessin tulos.
Henkilökunnalle oli virinnyt yrittämisen henki ja yhteinen näkemys kirjastosta
Viikin tiedekirjaston henkilökuntana. Hanke oli jatkoa kirjastossamme
aikaisemmin toteutetulle Erillisestä yhteiseksi- hankkeelle.

3. OIKEUDENMUKAISUUS TYÖMME OHJENUORANA

3.1 Työjärjestys

Kirjastomme työjärjestys hyväksyttiin tammikuussa 2001 pitkän
valmisteluprosessin tuloksena. Halusimme selkiyttää toimintaamme
kirjaamalla toimintamallimme työjärjestykseksi. Sieltä voi kukin tarkistaa
asioiden käsittelyjärjestyksen ja sitä voi käyttää myös
perehdyttämisaineistona uusille virkailijoille.

3.2  Arvoprosessi

Organisaatio, joka tunnustaa arvonsa on luotettava, sanotaan. Halusimme
prosessoida yhteiset arvot myös luodaksemme sisäistä vakautta ja turvallista
ilmapiiriä henkilökunnalle. Arvoprosessi kesti koko syksyn 2001. Kirjaston
työviretyöryhmä toimi arvokeskustelun organisaattorina. Kesällä yhtenä
seminaaripäivänä tuottamamme arvokandidaatit käytiin perinpohjin läpi
viikottaisessa keskustelussa henkilökunnan kokouksen yhteydessä syksyn
ajan. Joulukuussa pääsimme yhteiseen käsitykseen arvoistamme. Valitsimme
neljä arvoa: ammattitaito, asiakaskeskeisyys, luova yhteistyö ja
oikeudenmukaisuus.

Koska arvonmuodostusprosessimme oli perusteellinen, on arvojen
maastouttaminen osaksi arkeamme jo hyvässä vauhdissa. Toivomme
arvoistamme työkaluja valintojen tekemiseen ja kanssakäymiseen
asiakkaiden ja työtovereiden kanssa.

http://helix.helsinki.fi/infokeskus/kirjasto/johtokunta/tyojarjestys.htm
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3.3 Työvireryhmä

Perustimme oman työvire (tyky) ryhmämme vuoden 2001 talvella. Ryhmän
muodostavat vapaaehtoisuuden pohjalta viisi jäsentä ja kirjastonjohtaja
puheenjohtajana. Ryhmämme on toiminut sekä henkisen että fyysisen
työsuojelun alueilla. Aikaansaannoksiamme ovat mm. päivittäin pidettävä
taukojumppa, riskien arviointi työpaikalla –selvityksen tekeminen, kirjaston
työpaikkaselvityksen organisointi ja sen tulosten läpikäynti asianomaisten
virkamiesten ja henkilökunnan kanssa. Vaikka kirjastomme sijaitsee uudessa
kauniissa ja toimivassa toimitalossa on ongelmia riittänyt ilmastoinnin,
lämpötilan, valaistuksen ja häikäisyn suhteen ja niihin on haettu ratkaisuja.
Myös henkilökunnan työtilojen kehittämistarpeista on tehty esityksiä
arkkitehdille ja tekniselle osastolle. Yhteinen hankkeemme Erillisestä
yhteiseksi on palvellut tehokkaasti henkisen työsuojelun tavoitteita edistämällä
työssä jaksamista työn organisoinnin keinoin.

4. LUOVA YHTEISTYÖ TOIMINTATAPAMME

Kirjastomme on hyvä esimerkki sekä kampuksen sisäisestä että laajemmasta
yhteistyöstä. Olemme erillinen laitos, mutta saamme  toimintarahamme
kampuksen tiedekunnilta: maatalous-metsätieteelliseltä ja matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan Viikissä sijaitsevilta osilta sekä Biotekniikan
instituutilta. Kirjastomme ylintä päätäntävaltaa käyttää johtokunta,  joka
kokoontui 8 kertaa vuonna 2001.

Tammikuussa 2001 järjestimme Viikin tiedekirjaston kehitysseminaarin, jonne
osallistui yhteensä 29 keskushallinnon, kirjaston  rahoittajayksiköiden ja
kirjaston edustajaa.

OIKEUDENMUKAISUUS
Tasapuolisuus

Avoimuus

Kiitoksen antaminen

ASIAKASKESKEISYYS
Luotettavuus

Avuliaisuus

LUOVA YHTEISTYÖ
Vastuun ottaminen

Rohkeus

AMMATTITAITO
                             Asiantuntemus

                               Monialaisuus

Kansainvälisyys

  Viikin tiedekirjaston arvot

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/johtokunta/kokoonpano.htm
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/johtokunta/semrap160101.htm
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Seminaarin avulla halusimme selkiyttää kirjaston asemaa ja mainetta. Siellä
käyty yleiskeskustelu puhdisti ilmaa.  Erityisen tärkeää oli vararehtori
Sollamon ja hallintojohtaja Mertanon  tuki kirjastolle. Yhdessä totesimme, että
monia epäkohtia on korjattu. Kirjastomme on jo nyt saavutus, josta
henkilökunta ja kirjastoa ylläpitävät tahot voivat olla ylpeitä. Kirjaston
hallintomalli palvelee pilottina myös yliopiston kampuspohjaisen rakenteen
kehittämisessä.

Kirjastomme lähtökohtana on ollut synergiaetujen löytäminen ja
kirjastokustannusten vähentäminen.  Kansainvälisten suositusten mukaisesti
tavoitteeksemme on asetettu henkilökustannusten osuuden vähentäminen n.
60%:iin kokonaiskustannuksista ja tietoaineistokustannusten osuuden
kasvattaminen. Kirjastomme henkilöstöstrategiaan 1999-2003 on kirjattu
yhteensä 11 viran vähentäminen vuoden 2003 loppuun mennessä. Näiden
tavoitteiden mukaisesti olemme edenneet, mikä näkyy sekä henkilöstön
määrän vähenemisenä että kustannusten rakenteen muuttumisena 1999-
2001.

Johtokuntamme on kiinnittänyt erityistä huomiota rahoitusosuuksien ja
kustannusvastaavuuden selvittämiseen. Näihin tarpeisiin liittyi johtokunnan
päätös kehittää kirjastomme rahoitusmallia  siten, että vuonna 2001
kustannukset kohdennettiin kausijulkaisujen osalta osittain tarpeen mukaan
rahoittajille (2/3-malli).

Valtakunnallisten palvelujen tuottaminen kuuluu johtosäännössämme
mainittuihin tehtäviin ja  liittyy kirjastomme yhteistyöverkostoon. Tähän liittyen
saamme  yliopistolta rahoitusta n. 2 mmk yliopistollisia erityistehtäviä varten.
Yliopiston kirjastotoimikunta on  määritellyt jakoperusteiksi ns.
keskuskirjastotehtävät, yliopistolliset kehitystehtävät sekä ulkopuolisen
käytön.

Henkilöstön määrä 1999-2001
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4.1 Yhteistyötä kampuksella ja valtakunnallisesti

Sidosryhmäyhteistyöllä vaikutamme kirjaston tunnettuuteen. Sen kautta
saamme myös laajemman näkökulman toimintaan ja löydämme uusia
yhteistyön kohteita, mahdollisesti jopa palvelusopimuksia. Toimialoittaisten
neuvottelukuntien aloitteesta ja johtokunnan päätöksellä täydensimme vuonna
2001 kirjaston strategista suunnitelmaa sidosryhmäyhteistyötä käsittelevällä
osiolla. Sidosryhmäyhteistyöhön kuuluu yhteistyö kaupunginkirjaston ja
kampuksen muiden toimijoiden kanssa, toimialoittaisten sidosryhmien kanssa
sekä valtakunnallinen ja kansainvälinen kirjastoyhteistyö.

Tiedekirjasto ja kaupunginkirjasto

Viime syksynä toteutimme idean tiedekirjaston ja kaupunginkirjaston
virkailijanvaihdosta. Kokeilu aloitettiin kolmen hengen joukolla kummastakin
kirjastosta. Koulutus sisälsi kirjastojärjestelmän opettelua ja
asiakaspalvelussa mukana olemista. Kokeilua on tarkoitus laajentaa viikon

Kustannusten rakenne 1998-2001
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100 % Muut

Tietoaineistot

Henkilöstö

Tilat

Muut 1 019 7591 129 9051 292 8011 543 819
Tietoaineistot 3 027 9182 513 8882 792 2053 535 894
Henkilöstö 8 786 0579 684 2558 682 2807 678 214
Tilat 8 429 0008 239 0005 334 4675 282 875

1998 1999 2000 2001

Kokonaisrahoitus 2000 ja 2001 (fim)

2000 2001 Osuus
Maksullisen palvelutoiminnan tulot 1 168 925 1 035 908 7 %
Rahoittajat, säästöt, yliopistolliset erityistehtävät 12 449 048 12 929 907 88 %
Muu HY:n ja valtion rahoitus (OPM, VM, TM) 942 958 377 563 3 %
Ulkopuolinen rahoitus (EU, säätiöt, kunnat) 226 970 297 342 2 %

14 787 901 14 640 721 100 %



14

mittaisiksi vierailuiksi molemmin puolin. Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa
molemmille kirjastoille työvoimareserviä.

Tiedekirjaston ja kaupunginkirjaston välisestä yhteistyöstä ilmestyi myös
artikkeli Scandinavian Public Library Quarterly –lehdessä (Vol 34., 2/2001),
jonka kirjastonjohtaja Myllys kirjoitti. Muuten yhteistyö näyttelyiden
organisoimisessa, yhteisen lehtisalin ylläpitämisessä ja ideoiden vaihdossa
sujui entiseen tapaan.

Toimialoittaiset neuvottelukunnat

Saimme juurrutettua toimialoittaisten neuvottelukuntien työn kuuden
neuvottelukunnan voimin. Vuoden aikana pidettiin yhteensä yksitoista
neuvottelukunnan kokousta. Kirjaston toimialojen lukumäärä kasvoi keväällä
yhdellä, kun talous- ja yhteiskuntatieteellisen neuvottelukunnan aloitteesta
saatiin konsistorin päätöksellä nimettyä kirjastoon yhdeksäs toimiala, talous-
ja yhteiskuntatieteellinen ala. Johtosääntöä muutettiin samassa yhteydessä
johtokunnan kokoonpanon osalta. Johtokuntaan tuli maatalous-
metsätieteelliselle tiedekunnalle yksi paikka lisää uuden toimialan mukaisesti
ja siitä vähennettiin kaksi kasvatustieteellisen tiedekunnan paikkaa.
Kasvatustieteellisen tiedekunnan kotitalous- ja käsityötieteiden laitokset eivät
siirtyneetkään Viikkiin suunnitellusti. Tämän takia myös kotitalous- käsityö-,
kuluttaja- ja kasvatustieteellisen toimialan nimi muutettiin kotitalous- ja
kuluttaja-alaksi.

Metsäpuu- palvelupisteen perustaminen Viikin tiedekirjastoon

Yhteistyössä Lusto – Suomen metsämuseo ja metsätietokeskuksen kanssa
perustimme kirjastoon Metsäportti- asiakaspalvelupisteen. Hanke toteutettiin
Metsämiesten säätiön tuella. Palvelupisteessä asiakas voi tehdä Luston
tuottamasta Kantapuu- digitaalisesta kuva-arkistosta  asiasanojen mukaisia
hakuja, katsella kuvia ja tehdä kuvatilauksia. Luston kuva-arkistossa on tällä
hetkellä 100 000 Suomen metsätalouden historiaan liittyvää valokuvaa, joista
noin 7000 on Kantapuussa digitaalisessa muodossa. Kirjastossa olevasta
Metsäportti-palvelusta voi hakea myös muuta metsäalan tietoa, kuten
Metinfo-palvelun  (Metlan tilastopalvelu) ja  metsäalan tiedonlähteitä.
Asiakaspalvelupisteen avaaminen Viikkiin parantaa selvästi Punkaharjulla
sijaitsevan Luston kuva-arkiston saatavuutta ja lisää kuvien käyttöä erilaisiin
julkaisuihin ja muihin painotuotteisiin.

MATRI-palvelusopimus

Kirjastomme on jo vuosien ajan tehnyt yhteistyötä maa- ja
metsätalousministeriön kanssa  MATRI-palvelusopimuksen muodossa. Tämä
tarkoittaa sitä, että kirjastomme toimii Suomen vastuukeskuksena tiettyjen
kansainvälisten tietojärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä  (FAO:n
AGRIS ja EU:n EIARD InfoSys) ja osallistumme ministeriön edustajana näihin
liittyviin kansainvälisiin kokouksiin, joita vuonna 2001 oli EIARD InfoSys-
kokous Firenzessä. Kehitämme toimialojemme tarpeisiin omaa eVIIKKI-

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/raportit/SPLQ.doc
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/esittely/neuvottelukunnat.htm
http://www.lusto.fi/
http://www.lusto.fi/
http://www.fao.org/agris/
http://www.fao.org/agris/
http://www.eiard-infosys.org/
http://www-db.helsinki.fi/eviikki/
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tietokantaa ja tiedonhaun apuvälineeksi AGRIFOREST-sanastoa sekä
järjestämme vuosittain aiheeseen liittyvän seminaarin.

Verkko-opetuksen yhteistyö

Suomen virtuaaliyliopiston rakentaminen edellyttää paljon yhteistyötä kirjasto-,
atk- sekä opetuksen kehittämishenkilöiltä. Omalta osaltamme olemme
panostaneet  verkko-opetuksen koulutuksen hankkimiseen sekä verkko-
opetuksen tukihenkilöverkoston kehittämiseen.

Helsingin yliopiston Opetusteknologiakeskuksen Ope.fi- koulutukseen
osallistui kirjastostamme kaksi henkilöä. Ope.fi on viiden opintoviikon
laajuinen koulutuskokonaisuus, joka on suunnattu Helsingin yliopiston
opetushenkilöstölle. Koulutuksessa keskitytään tieto- ja viestintätekniikan
pedagogisiin sovelluksiin.

Helsingin yliopiston verkko-opetuksen tukihenkilöverkostoon liittyi yksi
kirjastomme edustaja. Tällä tavoin edistämme osaltamme verkottumista
laitosten ja tiedekuntien tukihenkilöiden kanssa.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetuksen kehittämisen Juonto-
koulutukseen osallistui yksi kirjastomme edustaja. Hän perehtyi erityisesti
verkko-opetukseen sekä ryhmätyössään että kehittämisprojektissaan.

TUHTI-, ASTI-, MUTI- ja YHTI-tallennuskoulutus

Helsingin yliopiston osaamistietokannat Tuhti, Asti, Muti ja Yhti sisältävät
tietoja yliopiston tutkimushankkeista, julkaisuista, asiantuntijoista, muusta
tieteellisestä toiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Kirjastomme
edustaja vastaa em. yliopiston osaamistietokantojen tallennuskoulutuksesta,
on mukana tietokantojen neuvontatoiminnassa sekä osallistuu näiden
tietokantojen sisältöjen, tallennuksen ja opastuksen kehittämiseen.

Muu valtakunnallinen kirjastoyhteistyö

Osallistumme valtakunnalliseen kirjastoyhteistyöhön mm. erilaisissa
työryhmissä edistääksemme HELKA-, LINDA- ja  ARTO-tietokantatyötä,
Suomen virtuaalikirjaston aihehakemistotyötä  sekä vaikuttaaksemme
kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) toimintaan.

4.2 Yhteistyötä kansainvälisesti

Kirjastomme tukee maatalous-metsätieteellisen ja eläinlääketieteellisen
tiedekunnan pohjoismaista yhteistyöhanketta, NOVA-yliopistoa, toimimalla
aktiivisesti sen tietohuoltohankkeissa yhteistyössä Eläinlääketieteellisen
kirjaston kanssa. Huomattavin tulos kirjastojen yhteistyöstä on NOVAGate-
aihehakemisto, jonka näkökulmasta osallistumme myös EU:n rahoittamaan
Renardus-hankkeeseen.

http://www-db.helsinki.fi/agriforest/
http://www.virtuaaliyliopisto.fi/
http://ok.helsinki.fi/sivut/koulutus_opefiIII.html
http://ok.helsinki.fi/sivut/tukihl%F6t.html
http://honeybee.helsinki.fi/juonto/
http://www.helsinki.fi/atk/lehdet/101/yliopiston osaamistietokannat.html
http://www.lib.helsinki.fi/finelib/index.html
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Kirjastomme on yksi kahdestatoista kumppanista Renardus-projektissa, joka
on EU:n rahoittama kansainvälinen hanke. Sen tarkoituksena on rakentaa
aihehakemistopalvelu helpottamaan tiedon löytymistä eri aihealueita
kattavista, eri puolilla Eurooppaa sijaitsevista aihehakemistoista. Hanke
käynnistettiin vuoden 2000 alussa ja se päättyy vuoden 2002 puolivälissä.

Tehtävämme projektissa on liittää NOVAGate-aihehakemisto, joka on tuotettu
pohjoismaisena yhteistyönä, Renardus-palveluun. Olemme myös yhdistäneet
NOVAGaten aiheluokituksen Renarduksessa käytettyyn DDC-luokitukseen.
Vuoden 2001 kuluessa julkistettiin Renardus-palvelun testiversio, johon
kirjastomme tuotti palvelun käyttöliittymän suomenkielisen osuuden ja järjesti
sen arviointia varten kaksi ohjattua arviointitilaisuutta. Osallistuimme myös
projektin osioon, jonka puitteissa tutkitaan monikielisyyttä
aihehakemistopalvelussa ja metadatan yhteiskäyttöä aihehakemistojen
kesken. Lisäksi järjestimme Viikkiin yhden projektin kokouksen ja
osallistuimme projektin yleiskokouksiin. Vuoden lopussa kaikki NOVAGaten
viitteet oli löydettävissä Renardus-palvelun kautta.

Kirjastomme  edustajat osallistuivat toukokuussa 2001 Islannissa pidettyyn
Nord I&D (Nordic Conference on Information and Documentation)-
konferenssiin ja pitivät siellä esitelmän NOVAGate: The example of
multinational cooperation with viewpoints of multilinguality and interoperability.
Samalla keskustelimme NOVA-kirjastojen kanssa mm. aiempaa laajemmista
yhteistyönäkymistä, joita FAO:n (Food and Agriculture Organization of the
United Nations) edustaja valotti esitellessään organisaationsa
tietojärjestelmäkehitystä.

NOVA-Baltia-yhteistyön osana  järjestimme neljälle kirjastonhoitajalle Viron,
Latvian ja Liettuan maatalousyliopistoista ja Liettuan eläinlääketieteellisestä
kirjastosta koulutusta Viikissä ja tutustumiskäyntejä muihin kirjastoihin
maaliskuussa 2001.

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/projektit/renardus.htm
http://novagate.nova-university.org/
http://renardus.lub.lu.se/cgi-bin/egwcgi/egwirtcl/screen.tcl/name=Start&lang=eng&service=ren
http://renardus.lub.lu.se/cgi-bin/egwcgi/egwirtcl/screen.tcl/name=Start&lang=eng&service=ren
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/nova/nordiod2001.ppt
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/nova/nordiod2001.ppt
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5. VIIKIN TIEDEKIRJASTON TILASTOT 1999 - 2001

1999 2000 2001
Henkilöstö (htv) 59 53 44
   vakinaiset virat 43 43 38
   tilapäiset htv:t 16 10 6
Tilat (neliömetriä) 6 498 5 232 5 232
   hyllytilat (hm) 19 000 20 500 19 700
Kirjastokäynnit 222 863 256 047 221 396
   josta yleinen lehtilukusali (vuoden 1999 osalta vain syksy) 18 530 32 421 34 382
Palvelutunnit 5 278 3 942 2 804
   josta itsepalvelutunnit 82 162
Rekisteröity lainaus yhteensä 170 514 224 060 210 949
   josta paikallislainat 159 781 211 657 200 713
   annetut kaukolainat 9 145 10 618 8 523
   välitetyt kaukolainat 1 588 1 785 1 713
Saapuneet kaukopalvelutoimeksiannot (antolainaus) 12 163 12 820 9 442
   joista toimitettu lainana 1 2 076 2 222 1 766
   jäljenteinä 2 7 069 8 396 6 757
Tietopalvelutoimeksiannot 863 863 918
   joista uutuusvalvonnan (STJ-palvelun) toimeksiannot 23 4 4
   maksulliset tietopalvelutoimeksiannot 65 34 25
Asiakkaiden itsenäinen tiedonhaku 3

Kirjaston tarjoamien tietokantojen tiedonhakukäyttö (ei 
luettelotietokanta) 400 681 351 764 441 669

CD-ROM –haut Helix-tietokannoista 4 69 768 16 172 23 379
Itsepalvelukopioita6 439 094 743 964 371 609
Muut palvelut
Lehtikierto ja sisällysluettelopalvelu (asiakkaat) 35 7 6
Lehtikierto ja sisällysluettelopalvelu (nimekkeet) 178 16 15
Käyttäjäkoulutus
Annettu opetustunteja6 270 524 390
Osallistujia 2 309 1 500 1 951
Yleisesittely- ja vierailijaryhmät 68 114 79
   osallistujia (henkilöä) 900 1 518 795
Tietoaineistot
Hyllymetrejä yhteensä 5 15 493 13 467 13 568
   josta painatteet / hm 15 490 13 464 13 565
   joista monografiat / hm 3 030 3 162 3 177
   kausijulkaisut / hm 12 440 10 302 10 388
   kartunta / hm 188 142 131
   poistot / hm 1 112 2 546 30
Kausijulkaisunimekkeet 7 649 6 666 6 419
   joista ostettuja 1 162 864 802
Viitteet
Luettelotietokannassa 108 440 106 863 115 593
Kartunta luettelotietokantaan 5 697 4 200 3 164
Kirjaston ylläpitämiä kotimaisia tietokantoja 13 13 4
Viitteet kotimaisiin tietokantoihin 14 693 12 504 8 698
Viitteet kansainvälisiin tietokantoihin (Agris, Eiard, Nova) 148 55 99

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 v. 2000.
5) Vuoden 1999 hyllymetriluvut olivat arvioita, vuonna 2000 kokoelmat mitattiin.
6) Tilastointivirhe vuonna 2000
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