
                                                     
 

 
Viikin tiedekirjasto 

 

toimintakertomus 2002 
 

 

 
 

 
 
Kirjastonjohtajan katsaus ……………. 1 2. PALVELEMME ASIAKASTA AMMATTITAIDOLLA .. 11 
1. ASIAKAS – PÄÄHENKILÖ…………. 2 3. OIKEUDENMUKAISUUS OHJENUORANAMME …… 11 
1.1. Lainauspalvelut …………………….. 2 4. LUOVA YHTEISTYÖ TOIMINTATAPAMME ………… 12 
1.2. Kokoelma- ja tietokantapalvelut ….. 4 4.1. Toiminnan voimavarat ………………………………… 12 
1.3. Tieto- ja koulutuspalvelut …………. 6 4.2. Yhteistyötä yliopiston sisällä ja valtakunnallisesti ….. 15 
1.4. Tiedotus- ja näyttelytoiminta ……… 7 4.3. Yhteistyötä kansainvälisesti ………………………….. 17 
1.5. Tieto- ja viestintätekninen strategia. 10 5. TILASTOT 2000-2002……...……………………………. 19 
  
 
 
 
Verkkojulkaisuna: http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/raportit/toke2002.pdf

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/raportit/toke2002.pdf


  1   

Kirjastonjohtajan katsaus 
 
Viikin tiedekirjasto perustettiin vuonna 1999 Viikin kampuksen opetusta ja tutkimusta 
palvelevaksi keskitetyksi kirjastopalveluksi. Kirjastomme toimii myös opiskelijakirjastona sekä 
toimialojensa valtakunnallisena kirjastopalveluna. Rahoittajiamme ovat kampuksen 
tiedekunnat, maatalous-metsätieteellinen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 
Viikissä sijaitsevat osat, sekä Biotekniikan instituutti. Kirjastomme on esimerkki olemassa 
olevasta ja toimivasta kampusyksiköstä. Vuonna 2004 yliopiston hallinnonuudistus toteuttaa 
kampushallinnon yliopiston kaikilla neljällä kampuksella. Kirjastomme on myös ensimmäisiä 
yliopistokirjastoja, jolla on kaupunginkirjaston kanssa läheinen yhteistyö. Viikin kirjasto toimii 
kirjastomme kanssa rinnakkain Viikin Infokeskus Koronan toimitiloissa. Viikin kasvavan 
kaupunginosan asukkaat ovat ottaneet yliopistokampuksella sijaitsevan kaupunginkirjaston 
omakseen ja hyödyntävät myös Viikin tiedekirjaston palvelua erityisesti elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta.  
 
Kirjastomme toimii kampuksen keskitettynä palvelupisteenä monella tapaa. Viikin kampuksen 
atk-yksikkö sijoitti yhden mikrotukihenkilön neuvontapäivystyksen ja kampuksen yhteisen 
videoneuvottelutilan kirjastomme tiloihin kaikkien helposti saavutettavaksi. Myös Viikin 
opetuksen kehittämispalvelut (VOK) -hanke sijoitettiin hallinnollisesti Viikin tiedekirjastoon 
odottamaan tulevaa kampusrakenteen uudistusta. Johtokuntamme näki, että 
tiedekuntariippumaton kirjastomme sopii hyvin kampuksen yksiköiden, mukaan lukien 
eläinlääketieteellinen tiedekunta, yhteisen opetuksen kehittämispalvelun sijoituspaikaksi. VOK 
toteuttaa Helsingin yliopiston opetuksen kehittämisstrategiaa, opetuksen ja opintojen 
kehittämisohjelmaa sekä virtuaaliyliopisto- strategiaa. VOKin avulla saatoimme käynnistää 
kampuksen yhteisen tiedonhallinnan verkkokurssin uudistamisen ja laajentamisen kattamaan 
kaikki kampuksen alat, mukaanlukien eläinlääketiede. 
 
Vuosi 2002 oli myös strategioiden vuosi. Valtakunnallisen virtuaaliyliopistostrategian 
mukaisesti valmistui keväällä Helsingin yliopiston Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja 
opiskelussa, virtuaaliyliopistostrategia vuosille 2003-2006. Yliopiston kokonaisstrategia 
kaudelle 2004-2006 oli työn alla koko vuoden, kuten myös yliopiston tietohallintostrategiatyö. 
Kirjastojen kannalta keskeistä oli yliopiston kirjastotoimikunnan työryhmän aloittama yliopiston 
kirjasto- ja tietopalvelustrategian valmistelu vuosille 2004-2006, missä otettiin huomioon myös 
syksyllä valmistuneen valtakunnallisen yliopistokirjastojen verkoston linjaukset vuosille 2003-
2007. Kirjastomme strategiatyö huipentui joulukuuhun, jolloin johtokuntamme hyväksyi Tieto- 
ja viestintäteknisen strategiamme vuosille 2003-2006. Otimme siinä kantaa yliopiston 
virtuaaliyliopistostrategiassa esitettyihin uusiin tehtäviin. Kytkimme oman strategiamme 
palvelemaan kampuksen yksiköiden tieto- ja viestintästrategisia tarpeita. 
 
Viikissä 22.4.2003 
Heli Myllys 
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1. ASIAKAS – PÄÄHENKILÖ 
 

1.1. Lainauspalvelut 
 

Palvelimme asiakkaita kirjastossa arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 10-16, kesällä 
aukioloaikamme olivat hiukan lyhyemmät. Infokeskuksessa sijaitseva lukusali on 
avoinna 24 tuntia vuorokaudessa, lisäksi kirjaston elektroniset aineistot ovat 
asiakkaiden käytössä jatkuvasti. Lainauspalveluun osallistui lähes koko 
henkilökuntamme. Asiakkaiden kirjastokäyntejä oli runsaat 233 000, kävijämäärä 
kasvoi edellisestä vuodesta noin 5%.  
 

Kävijät ja paikallislainat aukiolotuntia 
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Lainauspalvelujen osalta asiakaspalvelumme paransi tutkijoiden tarpeisiin järjestetty 
omaa aineistoamme koskeva laina-ajan pidennys (28 vrk ->180 vrk) ja yliopiston 
yhteisen sakkopoolin käyttöönotto. Aukioloaikoja lisäsimme lopettamalla kesän 
lyhyemmän aukiolon jo elokuun puolivälissä.  
 
Paikallisasiakkaiden palvelu parani myös, kun sovimme atk-osaston Viikin 
kampusyksikön kanssa mikrotuen neuvontapäivystyksen siirrosta kirjaston tiloihin 
informaatikkojen neuvontapisteen läheisyyteen. Vuoden 2002 alussa atk-osasto asensi 
langattoman HUPnet verkon Infokeskuksen aulatiloihin, ympärivuorokautiseen 
lukusaliin sekä tiedekirjaston eri kerroksissa sijaitseviin lukusoppeihin. Yhteistyössä 
atk-osaston Viikin kampusyksikön kanssa järjestimme lisäksi yhden kirjaston 
ryhmätyöhuoneista videoneuvotteluhuoneeksi.  
 
Kirjastossa on asiakkaita varten 5 tutkijanhuonetta, jotka olivat ahkerassa käytössä 
 

  

Tutkijanhuoneiden käyttö 2001-2002
(käyttöaste 98 %)
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Kirjaston asiakaspaikkojen käyttöselvityksen toteutimme yliopiston kirjastotoimikunnan 
ohjeiden mukaisesti marraskuussa. Kirjastossamme on käytettävissä yhteensä 286 
asiakaspaikkaa.  Atk-laittein varustettujen työpisteiden (56 kpl) käyttöastetta alensi 
HELKA-työpisteiden (19 kpl) selvästi alhaisempi käyttö. Aamu- ja iltapäivisin 
varsinaisten atk-laittein varustettujen työpisteiden käyttöaste oli 50-78 %. Jos lauantai 
jätetään tarkastelusta pois, käyttöasteen keskiarvo on n. 4 %-yksikköä suurempi sekä 
atk-verkolla että atk-laittein varustettujen  työpisteiden osalta. Pelkkien lukupaikkojen ja 
atk-laittein varustettujen työpisteiden (mukaan lukien HELKA-työpisteet) käyttöasteet 
ovat samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2001. 
 
 

Lukupaikkojen ja työasemien käyttöasteet 
2002 (maanantai-lauantai) 
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Toteutimme säännöllisesti toistettavan asiakaskyselyn 23.4.2002 sekä verkossa että 
ovensuukyselynä. Kyselyyn vastasi 316 asiakasta, joista 19,3 % vastasi 
verkkolomakkeella. Vastaajista suurin osa (87,4 %) oli opiskelijoita. Tuloksista 
tiedotettiin ja samalla vastattiin asiakkaiden esittämiin kysymyksiin sekä 
asiakaspalvelutiloissa olevilla postereilla että verkossa.  

 
- Viihtyisä ympäristö. 
- OK! 
- Hyvää työtä. Voisi olla joku rento sohvanurkkaus lukemista varten… 
- Kirjaston henkilökunta on aina hyvin avuliasta – siitä suuri kiitos! 
- Käyn mielelläni. 
- Kiitos kirjaston tädeille avusta! 

 
Otteita asiakaskyselyn palautteesta 23.4.2002 

 
 

  

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/askys/askys021/yhteenveto230402.htm
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1.2. Kokoelma- ja tietokantapalvelut  
 

Kirjastomme monitieteisiä kokoelmia on n. 13 700 hyllymetriä, josta lähes puolet 
sijaitsee asiakkaiden helposti käytettävissä Infokeskuksessa ja loput kampuksella 
sijaitsevissa etävarastoissa. Kokoelmat perustuvat entisten keskuskirjastojen, 
Maatalouskirjaston ja Metsäkirjaston, kokoelmiin sekä entisen Luonnontieteiden 
kirjaston laaja-alaisiin biotieteellisiin kokoelmiin, joiden perustana on Tieteellisten 
seurojen kirjasto. Vuonna 2002 kokoelmien kartunta oli yhteensä 449 hm ja poistot 291 
hm, joten nettokartunta oli 158 hm. Kartuntaan sisältyvät merkittävänä osana laitosten 
muuttojen yhteydessä kirjastomme kokoelmiin liitetyt n. 300 hm Ekologian ja 
systematiikan laitokselta ja Biotieteiden laitoksen eläinfysiologian osastolta sekä 10 hm 
ko. alan kurssikirjoja Opiskelijakirjastosta. Kokoelmistamme siirrettiin Kumpulan 
tiedekirjastoon 145 hm ja muuten poistettiin 146 hm.  
 
Vuonna 2002 jatkoimme Kokoelmien laatu -hanketta, johon saimme rahoitusta sekä 
yliopistolta että Metsämiesten säätiöltä. Järjestimme helppokäyttöisimmiksi 
kokonaisuuksiksi mm. uusien lehtien lukualueen, FAO-kokoelmat ja käsikirjakokoelman 
uudistamalla sijoittelua, parantamalla opasteita, tekemällä tietokantamuutoksia ja 
takautuvaa atk-luettelointia sekä yhdenmukaistamalla kirjojen hyllyluokitusta.  
Aloitimme kirjaston tilatarpeiden ja karsintaohjelman suunnittelun. Olemme 
osallistuneet kansallisen digitointihankkeen suunnitteluun ja tavoitteenamme on saada 
digitoitua sopiva osa vanhimmasta aineistostamme. 
 
Painettuja kausijulkaisunimekkeitä kirjastoomme tulee runsaat 4 000 kpl, joista ostettuja 
on 660 kpl eli n. 16 %. Suurimman osan painetuista kausijulkaisuista saamme 
kokoelmiimme maksutta vaihtoina tai lahjoituksina. Kirjastomme on Suomen suurin 
Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen asiakas ja saamme sitä kautta 
kokoelmiimme yli 2 300 jatkuvasti tulevaa nimekettä, mikä on n. 28 % vaihtokeskuksen 
kautta Suomeen tulevista aineistoista.  
 
Painettujen julkaisujen lisäksi kirjastomme kotisivujen ja yliopiston verkkolehti-
tietokannan kautta on pääsy noin 8 000 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. 
Huomattava vaikutus oli FinElibin neuvottelemalla sopimuksella Elsevier-kustantamon 
aineistoista, jonka hankinta ja rahoitus toteutettiin uudella tavalla. Elsevier-sopimuksen 
perusteella käytettävissämme on noin 1 200 elektronista lehteä ja niiden kustannus 
määräytyi vuoden 2001 painettujen tilauskannan perusteella. 
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http://ejournals.helsinki.fi/
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Tietoaineistojen valinnassa teemme tiivistä yhteistyötä erityisesti kampuksen laitosten 
kanssa. Tietoaineistojen hankinnassa laajensimme edelleen yhteistyötä yliopiston 
kampusten kesken sekä painettujen että elektronisten tietoaineistojen osalta varsinkin 
Eläinlääketieteellisen kirjaston, Terkon ja Kumpulan tiedekirjaston kanssa. Yhteistyönä 
hankimme koko yliopiston käyttöön verkkolehtien lisäksi huomattavan määrän 
elektronisia hakuteoksia ja BioMedCentral-palvelun. Osa yhteishankinnoista rahoitettiin 
kokonaan yliopiston keskitetyillä varoilla ja osa kokonaan kirjastojen keskinäisin 
osuuksin. Edellä mainittujen yhteishankintojen lisäksi kirjastomme osallistuu kahteen 
muuhun, yliopiston ulkopuoliseen elektronisten aineistojen hankintakonsortioon. 
Kirjastomme omia e-aineistohankintoja oli vuonna 2002 n. 70 nimekettä.  
 
 
 
Vuoden 2002 budjetissa Viikin tiedekirjastolla oli maksuosuuksia seuraavista yliopiston 
kirjastojen yhteishankinnoista:  

��ACS (American Chemical Society): Kumpula & Viikki & * 
��BioMedCentral: Terkko & Viikki  
��Chemical Abstracts (SciFinder Scholar): Kumpula & Viikki & * 
��CSA/IPA (International Pharmaceutical Abstracts): Viikki & * 
�� ISI/Web of Knowledge (Web of Science)&JCR: Terkko & Viikki & Ek&keskusta &* 
�� ISI/Current contents: Terkko & Viikki  
��Knovel-verkkokirjaportaali: Kumpula & Viikki & * 
��Nature – Research and Review journals: Terkko & Viikki 
�� Micromedex: Terkko &Viikki  

 
*= myös yliopiston keskitettyä rahoitusta 

 
 
Vuonna 2002 kirjastomme toteutti ostettujen kausijulkaisujen tarjouskilpailun EU:n 
kilpailusäännösten mukaisesti ja sen pohjalta välittäjäksi vaihdettiin LehtiMarket Oy.   
 
Kirjastomme toimii Viikin kampuksen opiskelijakirjastona ja näin ollen hankimme  
kokoelmiimme vuosittain laitosten esittämät kurssikirjat ja muuta  kirjallisuutta. 
Kurssikirjojen ja muiden kirjojen hankintaan kohdensimme vuonna 2002 lisäpanostusta 
hankintabudjetin sisäisin järjestelyin. 
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Tietokantoihin tallensimme yhteensä runsaat 11 600 viitettä, joista yliopiston JULKI-
julkaisutietokantaa varten yli 1 200 kpl. HELKA-tietokannassa jatkoimme Voyager-
kirjastojärjestelmään siirtymisestä vuonna 2001 aiheutuneita tietokannan korjaustöitä, 
jotka liittyivät erityisesti kausijulkaisujen varastotietoihin ja saapumisvalvontatoiminnon 
uudelleen käynnistämiseen. Vuonna 2002 saimme siirrettyä kaikki ostetut lehdet 
automaattisen saapumisvalvonnan piiriin. Otimme käyttöön Voyagerin hankinta- ja 
budjetinseurantaohjelman lukuunottamatta kausijulkaisujen budjetinseurantaosiota, 
johon siirrymme myöhemmin.  Aloimme käyttää Bookwhere-poimintaohjelmaa 
erityisesti hankinta-luetteloinnin apuvälineenä kopiointiluetteloinnissa ja soveltuvin osin 
hyödynnämme sitä myös sisällönkuvailun yhteydessä.  
 
Tietoaineistojen sisällönkuvailua teimme yhteensä yli 10 500 viitteeseen ja siltä osin 
ylitimme kokonaistavoitteemme, koska käytettävissämme oli lisäpanostusta 
Kokoelmien laatu -hankkeen myötä. Kotimaisten lehtiartikkelien sisällönkuvailu ja 
tallennus Arto-tietokantaan on tärkeä osa valtakunnallista kirjastoyhteistyötä.  
Sisällönkuvailua nopeutimme sopimalla Arto-lehtien nimekekohtaiset vastuuhenkilöt ja 
hankkimalla ko. lehdistä maksuttomat kaksoiskappaleet. Sarjajulkaisujen 
sisällönkuvailua kartoitimme ja kehitimme hyödyntäen myös kopiontiluetteloinnin 
yhteydessä saatavia valmiita sisällönkuvailuja. Osan sisällönkuvailutyöstä teemme 
toimialojemme kansainvälisiä tietokantoja, Agris, Novagate ja  Eard InfoSys, varten. 
Kansainvälisiin tietokantoihin toimitettavien viitteiden osalta määrällinen tavoitteemme 
jäi saavuttamatta, koska Agris-järjestelmän osalta oli käynnissä järjestelmän 
kehittämistyö (katso luku 4.3).   
 
Elektronisten aineistojen käytettävyyttä paransimme osallistumalla yliopiston yhteisen 
verkkolehtitietokannan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Verkkolehtitietokannan avulla 
tarjoamme asiakkaillemme sekä aakkosellisen että aiheenmukaisen näkymän e-lehtiin.  
Aiheenmukaisen näkymän toteuttamiseksi panostimme verkkolehtien sisällönkuvailuun, 
joka oli uusi tehtävä vuonna 2002. 
 
Asiakkaiden omatoimisen tiedonhaun edellytyksiä paransimme myös uudistamalla 
erityisesti toimialojen tarpeita palvelevan eViikki-tietokannan ja Agriforest-sanaston 
käyttöliittymiä, joista tuotettiin myös englanninkieliset versiot (katso luku 4.2). 

 
 

1.3. Tieto- ja koulutuspalvelut 
 

Asiakkaamme tekevät tiedonhakunsa enenevässä määrin itse. Tietopalvelumme 
järjestää neuvontaa sekä tekee pyynnöstä asiakkaille maksullisia tiedonhakuja. 
Tuemme asiakkaitamme tiedonlähteiden käytössä ja tiedonhaussa 
neuvontapäivystyksessä arkipäivisin klo 10-16. Päivystykseen osallistui kuluneena 
vuonna 15 henkilöä, joilla oli viikoittain neuvontavuorot. Kirjaston elektronisten 
palvelujen käyttöä kuvaa kotisivuston käyttötilasto vuodelta 2002:  
käyntikertoja oli runsaat 219 000 ja sivulatauksia yli 1 257 000 kpl. 

 
Annamme tiedonhallinnan opetusta verkossa ja lähiopetuksena. Asiakaskoulutus-
suunnitelmamme mukaisesti tarjoamme kaikille kampuksen uusille opiskelijoille 
mahdollisuuden osallistua kirjastonkäytön ja tiedonhaun perusopetukseen. Lisäksi 
järjestämme pidemmälle ehtineille opiskelijoille seminaareihin liittyvää tiedonhallinnan 
opetusta. Asiakkaiden kouluttamisessa painopiste oli laitosten tarpeisiin räätälöidyissä 
lähiopetuskursseissa. Kasvanut kiinnostus koulutuspalveluihin näkyy aiempaa 
suuremmassa opetustuntien määrässä. Kuluneena vuonna kasvoi erityisesti 

http://www-db.helsinki.fi/julki/
http://helka.linneanet.fi/
http://arto.linneanet.fi/
http://www.fao.org/agris/
http://novagate.nova-university.org/
http://www.eiard-infosys.org/
http://ejournals.helsinki.fi/
http://www-db.helsinki.fi/eviikki/eVIIKKIfreimi.html
http://www-db.helsinki.fi/agri/agrisanasto/Welcome.html
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matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laitoksille annetun opetuksen määrä. 
Koulutusta annoimme yhteensä yli 400 opetustuntia, joihin osallistui yhteensä yli 1 350 
henkilöä. 

Kirjaston opetukseen ja esittelyihin 
osallistujat organisaatioittain 2002 

(yht. 1351 hlöä)
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Verkkokurssin Tiedonlähteet verkossa suosio on pysynyt vakaana. Verkkokurssin 
suoritti vuoden 2002 aikana 27 opiskelijaa, mikä on samaa tasoa kuin vuonna 2001, 
jolloin kurssin suoritti 30 opiskelijaa.  
 
Aloitimme tiedonhallinnan verkko-opetuksen uudistamishankkeen yhteistyössä 
Eläinlääketieteellisen kirjaston ja Viikin opetuksen kehittämispalvelut -hankkeen 
kanssa.   
 
Solmimme vuoden 2002 alussa ison palvelusopimuksen jatkuvasta tiedon seurannasta 
ulkopuolisen yrityksen kanssa, mutta yritys irtisanoi sopimuksen puolen vuoden 
kuluttua. Tällaiset palvelusopimukset edellyttävät huomattava työpanosta tarjousten 
laatimisen ja sopimusneuvottelujen yhteydessä, mutta sopimukset voivat jäädä 
lyhytaikaisiksi elinkeinoelämän nopeasti muuttuvien olosuhteiden tähden. 
 
Tietopalveluun kiinteästi liittyvien kaukopalvelutoimeksiantojen määrät vähenivät 
edellisvuoden tapaan, mikä johtui elektronisten aineistojen lisääntyneestä 
saatavuudesta.  Paransimme kaukopalvelun laatua ja nopeutta ottamalla käyttöön 
uusia välittäjiä ja välineitä mm. värikopiokoneen. Voyager-järjestelmään liittyvää 
kaukopalvelun tilaus- ja kirjaamisohjelmaa emme saaneet käyttöön vielä vuonna 2002 
vaan se toteutuu koko konsortion osalta vasta myöhemmin. 

 
 

1.4. Tiedotus- ja näyttelytoiminta 
 

Suurin projektimme tiedotustoiminnassa oli kirjastomme kotisivuston ulkonäön ja 
rakenteen uudistaminen. Samalla paransimme erityisesti eri toimialojen näkyvyyttä ja 
lisäsimme ruotsin- ja englanninkielisten sivujen määrää. Toimialoittain 
organisoimamme tiedonlähdesivustot auttavat asiakasta löytämään tietoa 
kirjastoluetteloista, viitetietokannoista, e-lehdistä, aihehakemistoista ja muiden 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten vastaavista lähteistä.  Uusi sivusto on saanut paljon 
kiitosta asiakkailta, uutta ulkonäköä on pidetty raikkaana ja selkeänä. Moni tutkija on 
kertonut pitävänsä kirjaston kotisivua omana aloitussivunaan. 

  

http://helix.helsinki.fi/infokeskus/kirjasto/frame2.htm
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/vok/
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/
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.  
 

Tiedotimme asiakkaillemme ajankohtaisista asioista sähköisesti ja paperitiedotteilla. 
Kirjaston sähköisellä tiedotuslistalla lähetimme tiedotteita 17 kertaa. 
 
Kirjastomme henkilökunta kirjoitti artikkeleita toimialojen lehtiin sekä yliopiston 
kirjastojen omaan verkkolehteen Verkkariin. Kirjaston edustaja osallistui Verkkarin 
toimituskuntaan ja yliopiston portaalityöryhmän työskentelyyn. Kirjasto osallistui myös 
kampuksen yhteisen tiedotuksen suunnitteluun. 

 
Järjestimme kaupunginkirjaston kanssa neljä kirjanäyttelyä Tietotori-
käsikirjastoalueella. Aiheina olivat linnut, terveellinen ravinto, energiansäästö ja 
ekologinen kuluttaminen sekä Huippuvuoret. 

 
Osallistuimme myös Infokeskuksen ala-aulassa pidettyjen näyttelyjen ja tapahtumien 
järjestämiseen eri yhteistyötahojen kanssa: 

��26.2.2002 professori Mirja Salkinoja-Salosen toimittaman Mikrobiologian 
perusteita -kirjan julkistamistilaisuus ja kirjan kuvitukseen pohjautuneen 
näyttelyn avajaiset. Näyttely oli esillä 26.2.-31.5.2002.  

��1.8.-30.9.2002  Sole Lätin näyttelyssä ”Kuvia kuluneesta” oli esillä 
evoluutioaiheisia kuvia ajalta ennen ihmistä. 

��13.12.2002 Lucia-tapahtuma ja jouluaiheinen näyttely 13.12.-10.1.2003 
yhteistyössä Infokeskuksen muiden toimijoiden kanssa. 

 
Kirjaston vitriineissä järjestimme näyttelyn akateemikko, professori Nils Westermarckin 
kirjallisesta tuotannosta, jonka kirjastomme sai kirjoiksi sidottuna lahjoituksena 
professori Harri Westermarckilta 16.5.2002. 
           
Helsingin yliopiston kirjastot järjestivät elektronisten tietopalvelujensa esittelypäivän 
maanantaina 16.9.2002. Kampuskohtaisissa sähköiskuissa esiteltiin yliopiston 
henkilökunnalle ja opiskelijoille kirjastojen verkkopalveluja ja erityisesti uusimpia 

  

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/tiedotearkisto/tiedotuslista.htm
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/01/index.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/sahkoisku/index.html
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palveluja. Viikissä aiheena olivat e-journals-tietokannan kokotekstilehdet, BioMed 
Central-julkaisupalvelu ja BMC-lehdet ja Renardus -aihehakemistopalvelu.  

 
Järjestimme Matri-seminaarin Infokeskuksessa 28.11.2002 ja paransimme Matri-
toimintaan liittyvää tiedotusta omalla kotisivulla (katso luku 4.2). 

 
Osallistuimme näytteilleasettajana seuraaviin tapahtumiin: 

��Maataloustieteen päivät 10.-11.2.2002 
��Metsäpäivät 18.-19.3.2002 
��Elintarvikepäivä 8.5.2002 
��Pääkaupunkiseudun metsäpäivä 30.8.2002 

 
 

 
 

Lucia-kulkue Pihlajamäen ala-asteelta oli kohokohtana jo toisena perättäisenä vuonna 
Infokeskuksen henkilökunnan yhdessä järjestämässä Lucian päivän tapahtumassa. 

 

  

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/matri/seminaari02.htm
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/matri/
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Lucia-tapahtuma myyntipöytineen houkutteli paljon kiinnostuneita kävijöitä. 
 
 
 

1.5. Tieto- ja viestintätekninen strategia 
 

Kirjastomme visio 2006: 
 

 
Vuonna 2006 Viikin tiedekirjaston henkilökunnalla on Helsingin yliopiston 
virtuaaliyliopistostrategian edellyttämät tieto- ja viestintätekniset taidot sekä 
pedagogisesti että tietoteknisesti.  
 
Osana Helsingin yliopistoa Viikin tiedekirjasto toimii haluttuna partnerina toteuttaessaan 
virtuaaliyliopistostrategiaa henkilöstön, tietoaineistojen, tietotekniikan, palveluiden ja 
verkostoitumisen alueilla sekä Viikin kampuksella että kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla.  
 

 
Jatkuva osaamisen kehittäminen korostuu konkreettisesti yliopiston oman 
virtuaaliyliopistostrategian linjauksissa. Kirjastot ovat yksi avaintoteuttaja 
virtuaaliopiskelun tukena. Kirjastohenkilökunnan on pysyteltävä ajan tasalla tieto- ja 
viestintätekniikan ja verkko-opetustaitojen kouluttajana. Kirjastoilta odotetaan myös 
toimintaa tietokantaosaamiseen, digitaaliseen julkaisemiseen sekä digitaalisten 
aineistojen hallintaan liittyvänä kouluttajana. Vuoden lopulla saimme valmiiksi oman 
tieto- ja viestintäteknisen strategiamme, joka kattaa vuodet 2003-2006. Kirjaston 
keskeisiä palveluja sen mukaisesti ovat informaatiolukutaidon ja tiedonhallinnan 
koulutus, tiedonhallinnan verkko-opetuksen kehittäminen, asiakastoimiset palvelut, 
verkkopohjaiset tiedonhaku- ja tilauspalvelut sekä oppimiskeskuspalvelut. 
 

  

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/johtokunta/2002/tvt2003-6.htm
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2. PALVELEMME ASIAKASTA AMMATTITAIDOLLA  

 
Tuemme henkilöstön kouluttautumista sekä järjestämällä kirjaston sisäistä koulutusta 
että osallistumalla muiden järjestämiin koulutuksiin. Jatkoimme sisäistä koulutusta 
Voyager-järjestelmän ympärillä erityisesti luettelointi- ja lainaustoimintojen osalta sekä 
henkilökuntakokouksissa että toimintokohtaisesti syvennettynä pienryhmille. Kirjastoon 
nimettiin henkilöstön Voyager-luettelointikouluttaja. Toimialavastaavat järjestivät koko 
kirjastolle avointa tiedonlähdekoulutusta omalta alaltaan.  
 
Jatkoimme myös viime vuonna aloitettua asiakaspalvelukoulutusta osana yliopiston 
henkilöstökoulutusta ”Iloa ja energiaa kirjastotyöhön”.  
 
Kirjastomme henkilökuntaa on jo perinteisesti osallistunut maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan Juonto-koulutukseen ja vuonna 2002 osallistujia oli kaksi. Kehityksen ja 
strategioiden mukaisesti kirjastoilta vaaditaan uusia taitoja esimerkiksi verkko-
pedagogiikassa sekä tieto- ja viestintätekniikassa. Yksi kirjaston edustaja osallistui 
TieVie-kouluttajakoulutukseen (10 ov), joka on valtakunnallinen tieto- ja 
viestintätekniikan opetuskäytön virtuaaliyliopistohanke. 
 
Lisäksi kirjaston henkilökuntaa osallistui useisiin lyhyempiin tieto- ja viestintä-
tekniikkaan, henkilöstö- ja taloushallintoon, kielitaitoon ja työsuojeluun liittyviin 
koulutuksiin. Olemme tukeneet myös henkilökunnan pitkäjänteisempää opiskelua. 
Kaksi henkilöä suorittaa maisterintutkintoa, yksi henkilö aloitti oppisopimus-
koulutuksena toteutettavan merkonomikoulutuksen, yksi informaatikkokoulutuksen, yksi 
tiedottajan perustutkinnon suorittamisen ja yksi osallistuu ohjelmointiin liittyvään 
koulutusohjelmaan.  
 
Kirjaston toiminnallisten ryhmien vetäjistä kaksi osallistui Hallinnon kehittämis-
keskuksen ESKO-esimieskoulutukseen syksyllä 2002.  Koulutus antoi tietoja ja 
valmiuksia erityisesti palveluja tuottavan yksikön esimiehen keskeisimmistä 
osaamisalueista: tiimit, ryhmät, toiminnan suunnittelu, asiakkaat ja laatu, oma persoona 
sekä vuorovaikutus ryhmän kanssa.  

 
 

3.  OIKEUDENMUKAISUUS OHJENUORAMME 
 

Vuoden 2002 alusta lähtien otimme käyttöön johtokunnan vahvistaman uuden 
työjärjestyksen, jonka mukaisesti kirjastomme johtoryhmään kuuluvat kirjastonjohtaja, 
apulaiskirjastonjohtaja, toiminnallisten ryhmien vetäjät ja henkilöstön edustaja. Syksyn 
aikana kirjastonjohtaja kävi kehityskeskustelut toiminnallisten ryhmien vetäjien kanssa 
ja vetäjät aloittivat kehityskeskustelut omissa ryhmissään. 
 
Kirjastomme yhteisistä arvoista erityisesti ”asiakaskeskeisyys” ja ”ammattitaito” olivat 
lähtökohtana, kun käynnistimme talvella kokoelma- ja tietokantatehtävien uudelleen 
organisoimisprosessin, jota toteuttamaan perustimme kehittämisryhmän. Pieni 
ryhmämme kävi läpi tietokanta- ja kokoelmatyön prosessit sekä niiden liittymiset muihin 
prosesseihin. Tavoitteena oli parantaa asiakaspalvelua, nopeuttaa tuotantoprosessia ja 
lisätä henkilökunnan osaamista siten, että tehtävistä toisiin siirtymisen edellytykset ovat 
olemassa. Tämä tapahtuisi kouluttautumisen kautta, koska laadimme 
osaamisvaatimukset kullekin toimintokokonaisuudelle. Kaikille yhteinen pohjataso 
täydentyy erikoisosaamisella. Lopputulokseksi organisoimme kolme ryhmää: 

http://tievie.oulu.fi/tieviekouluttajakoulutus/rakenne.htm
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kokoelmat, hankinta-luettelointi ja sisällönkuvailu. Kokoelmat-ryhmä on uusi. Hankinta-
luettelointi on suuri ryhmä, johon muodostimme kolme tiimiä.  Sisällönkuvailu-ryhmä on 
lähes entisenlainen. Haimme ilmoittautumismenettelyllä ryhmille vetäjät. Myös 
henkilökunta sai ilmoittautua haluamaansa ryhmään.  

 
Kehitimme kirjaston virkarakennetta muuttamalla vuoden 2002 alussa kaksi 
kirjastovirkaa yliopistossa käytössä olevan atk-alan työehtosopimuksen mukaisiksi atk-
nimikkeiksi: tietotekniikka-asiantuntija ja tietotekniikkasuunnittelija. 
 
Henkilökuntamme kasvoi yhdellä kirjastonhoitajalla, kun Ekologian ja systematiikan 
laitos siirtyi Viikkiin suunnitelmien mukaisesti alkutalvesta.  Syksyllä valmistelimme nk. 
osa-aikaeläkepaketin johtokunnan hyväksyttäväksi. Paketti sisälsi neljän 
määräaikaisesti hoidetun viran vakinaistamisen ajalle 1.1.2003-31.12.2006 
korvaamaan osa-aikaeläkejärjestelyistä aiheutuvaa henkilötyövuosivajetta. 
Vakinaistamismenettely noudattaa Helsingin yliopiston ohjeistusta palvelussuhteista ja 
Valtion yleistä työehtosopimusta, jonka mukaan toistuvasti annetut peräkkäiset 
työsopimukset tulkitaan pysyviksi.  Lisäksi valmistelimme kahden viran lakkauttamisen 
vuoden 2003 alusta, mikä liittyy voimassa olevaan henkilöstöstrategiaamme. 
 
Syksyllä käynnistyi KAIKU – Kaikki kunnossa -työhyvinvointiohjelma 2002-2004.  
Työhyvinvointiohjelma on valtion toimintayksiköille suunnattu kehittämis- ja 
palveluohjelma, jonka toteutuksesta vastaa Valtiokonttori. Ohjelman tavoitteina on 
vakiinnuttaa työhyvinvointitoiminta osaksi johtamista ja työpaikkojen arkea. 
Työhyvinvoinnin tavoitteet halutaan mukaan organisaatioiden tulossopimukseen. 
Ikääntyvien työntekijöiden pysymistä mukana työelämässä tuetaan hyödyntämällä 
heidän vahvuuksiaan ja kokemustaan. Heidän jaksamiseensa ja osaamiseensa 
panostetaan. Kirjastonjohtaja osallistuu KAIKU-ohjelmaan yhtenä Helsingin yliopiston 
edustajana, erityisalueenaan kirjastot. Opiskelun tuloksena syntyy myös työhyvinvointia 
tukeva kehittämishanke. Koulutusvaiheen jälkeen KAIKU-kehittäjät toimivat sisäisinä 
konsultteina työhyvinvointiasioissa ja kuuluvat valtionhallinnon KAIKU-
kehittäjäverkostoon. 

 
Työvire-ryhmämme toimi aktiivisesti. Ryhmämme jäsen valittiin Viikin Infokeskus 
Korona -kiinteistön suojelupäälliköksi, jonka varamies on myös kirjaston edustaja. 
Lisäksi Infokeskuksen eri yksiköistä nimettiin kaksi kerros- ja aluekohtaista 
suojeluvalvojaa. Työvire-ryhmämme järjesti entiseen tapaan taukoliikuntaa ja 
virkistystoimintaa sekä tiedotti tekniselle osastolle työtilojen kehittämistarpeista. 
Ryhmämme jäsenet kouluttautuivat ahkerasti työsuojeluasioihin. 
 

 
4. LUOVA YHTEISTYÖ TOIMINTATAPAMME  

 
4.1. Toiminnan voimavarat 

 
Kirjastomme on hyvä esimerkki sekä kampuksen sisäisestä että laajemmasta 
yhteistyöstä. Olemme erillinen laitos, mutta saamme toimintarahamme kampuksella 
toimivilta maatalous-metsätieteelliseltä ja matemaattis-luonnontieteelliseltä 
tiedekunnalta sekä Biotekniikan instituutilta. Valtakunnallisten palvelujen tuottaminen 
kuuluu johtosäännössämme mainittuihin tehtäviin ja liittyy kirjastomme 
yhteistyöverkostoon. Saamme yliopistolta rahoitusta yliopistollisia erityistehtäviä varten. 
Yliopiston kirjastotoimikunta on määritellyt jakoperusteiksi keskuskirjastotehtävät, 
yliopistolliset kehitystehtävät sekä ulkopuolisen käytön.  
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Kirjastomme ylintä päätösvaltaa käyttää johtokunta, joka kokoontui 8 kertaa vuonna 
2002. Ensimmäisen johtokuntamme toimikausi päättyi keväällä ja uusi johtokunta aloitti 
kolmivuotiskautensa 1.4.2002. Johtokuntamme jäsenet edustavat maatalous-
metsätieteellistä tiedekuntaa, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Viikissä 
toimivia osia, Biotekniikan instituuttia, opiskelijoita sekä kirjaston henkilökuntaa. 
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan edustaja osallistuu johtokuntaan asiantuntijana. 
 
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Viikkiin muuttoon liittyvä yhteinen suunnittelu 
erityisesti kirjastopalveluiden osalta käynnistyi 27.9.2002 pidetyssä kokouksessa, johon 
osallistuivat eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani, Viikin tiedekirjaston 
johtokunnan puheenjohtaja sekä kirjastonjohtajat Eläinlääketieteellisestä kirjastosta ja 
Viikin tiedekirjastosta. Kokouksen tuloksena käynnistimme yhteisen strategia-
työskentelyn ja Eläinlääketieteellisen kirjaston henkilökunnan tutustumisen Viikin 
tiedekirjaston toimintaan. 

 
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. Näiden tavoitteiden mukaisesti 
olemme edenneet, mikä näkyy henkilöstön määrän vähenemisenä vuoden 2003 
loppuun ulottuvan henkilöstöstrategiamme mukaisesti. Vuoteen 2001 verrattuna 
kirjastomme vakinaisten virkojen määrä lisääntyi yhdellä vuonna 2002, kun Ekologian 
ja systematiikan laitos siirtyi Viikkiin suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2002 
kirjastossamme oli myös käytettävissä edellistä vuotta enemmän tilapäistä 
henkilötyövoimaa mm. hankerahoituksella ja työvoimaministeriön varoin, mikä osaltaan 
näkyy tehtyjen henkilötyövuosien määrän kasvuna. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kokonaisrahoitus (€) 2000-2002 
 
 
 
 
 
 

 
 

Henkilöstön määrä 1999-2002 (31.12.)
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tehdyt
henkilötyö-
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tilapäiset)

2000 Osuus 2001 Osuus 2002 Osuus
Maksullisen palvelutoiminnan ja satunnaiset tuotot 196 599 7,9 % 174 227 7,1 % 162 077 6,9 %
Rahoittajat, säästöt, yliopistolliset erityistehtävät 2 093 780 84,2 % 2 174 654 88,3 % 1 890 556 80,7 %
Muu HY:n ja valtion rahoitus (OPM, VM, TM) 158 594 6,4 % 63 502 2,6 % 156 148 6,7 %
Viikin opetuksen kehittämispalvelut (VOK) 100 000 4,3 %
Ulkopuolinen rahoitus (EU, säätiöt, kunnat) 38 174 1,5 % 50 009 2,0 % 33 613 1,4 %

2 487 146 100,0 % 2 462 392 100,0 % 2 342 394 100 %

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/johtokunta
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Kustannusrakenteen vertailua 1999-2002 vaikeuttaa vuodesta 2002 lähtien koko 
yliopistossa uudella tavalla järjestetty Elsevier-tietoaineiston hankinta ja rahoitus.  
Rahoitus järjestettiin yliopiston tasolla siten, että kunkin tiedekunnan ja erillislaitoksen 
maksuosuus veloitettiin keskitetysti ns. päältä pois -periaatteella. Viikin tiedekirjaston 
osuus Elsevier-tilauskannasta oli n. 90 lehteä, jota vastaava kustannus vuonna 2002 
(n. 142 000 €) ei siis sisälly enää tiedekirjaston budjettiin.  

 
 

Kustannukset tilinpäätöksissä 1999-2002 ja 
budjetti 2003 

(ei sisällä VOK-hankkeen menoja eikä Elsevier-lehtien kustannuksia)
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4.2. Yhteistyötä yliopiston sisällä ja valtakunnallisesti 

 
 
Yhteistyö kampuksella 
 
Yhteistyömme kampuksella toimivien laitosten kanssa jatkui mm. tietoaineistojen 
hankintaan, JULKI-tallennukseen, asiakaskoulutukseen ja laitosten 
käsikirjastokokoelmien karsintaan liittyen.  
 
Kirjastomme kannalta yhteistyötä tiivisti erityisesti Viikin opetuksen kehittämispalvelut -
hankkeen käynnistyminen vuonna 2002 ja hankkeen sijoittaminen hallinnollisesti 
toistaiseksi Viikin tiedekirjastoon kunnes kampusrakenteen uudistus selkiytyy. VOK 
toteuttaa Helsingin yliopiston opetuksen kehittämisen strategiaa ja on linjassa 
opetuksen ja opintojen kehittämisohjelman kanssa sekä tukee hankkeessa mukana 
olevien yksiköiden virtuaaliyliopistostrategian toteuttamista. Hankkeeseen kuuluva 
kirjastosuunnittelija toteutti opetushenkilökunnan tieto- ja viestintätekniikan sekä 
verkko-opetuksen tukitarpeen kartoituksen sekä suunnitteli opiskelijoille suunnattua 
yhteistä tiedonhallinnan verkko-opintojaksoa.  
 
Uutta yhteistyötä vuonna 2002 oli myös se, että kirjaston edustaja suunnitteli ja toteutti 
yhteistyössä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan asiantuntijoiden kanssa 
tietokantaratkaisun opetuksen ydinainesanalyysiä varten. 

 
 
Tiedekirjasto ja kaupunginkirjasto  
 
Kirjastomme toimii läheisessä ja päivittäisessä yhteistyössä kaupunginkirjaston Viikin 
yksikön, Viikin kirjaston, kanssa Infokeskus Koronan sisääntulokerroksessa. 
Kaupunginkirjaston yksikön sijoittaminen tiedekirjaston rinnalle samaan rakennukseen 
yliopiston kampusalueelle on osoittautunut hyväksi ideaksi. Kaupunkilaiset ovat 
ottaneet Viikin kirjaston omakseen ja pitävät luontevana sen sijaintia yliopistoalueella.  
 
Asiakkaat käyttävät innolla yhteistä lehtilukusalia, johon olemme sijoittaneet runsaat 60 
tiedekirjaston toimialojen yleislehteä täydentämään Viikin kirjaston lehtivalikoimaa. 
Yhteisessä lehtisalissa oli vuonna 2002 yhteensä runsaat 78 200 kirjastokäyntiä.  
 
Yhteisestä Tietotori-käsikirjastoalueestamme olemme tehneet jatkuvasti uudistuvan ja 
kiinnostavan kohteen asiakkaillemme järjestämällä siellä yhteisiä kirjanäyttelyjä, jotka 
vaihtuvat vuodenaikojen mukaan. 

  
Myös molempien kirjastojen vierailijaryhmät muistamme kierrättää naapurin puolella. 
Tuntuu aina yhtä mukavalta vaihtaa kirjastoa kirjaston sisällä. Kaupunginkirjaston 
lasten osasto ja jatkuvat taidenäyttelyt tekevät vaikutuksen tiedekirjaston kävijöihin. 
Kaupunkilaisia viehättää tiedekirjaston monialaisuus.  
 
Virkailijavaihto on ohjelmassa edelleen viikon jaksoissa kerrallaan ja siihen osallistui 
vuonna 2002 kolme henkilöä.  
 
 
 
 

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/vok/
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Toimialoittaiset neuvottelukunnat 
 

Toimialoittaiset neuvottelukuntamme kokoontuivat entiseen tapaan 1-2 kertaa vuoden 
aikana. Toimintasuunnitelman ja -kertomuksen esittelyn lisäksi suosituksi 
kokousaiheeksi muodostui uusien tietoaineistojen ja -palveluiden esittely. 
Johtokuntamme päätti jatkaa nykyisten neuvottelukuntien toimikautta vuoden 2003 
loppuun saakka. Siihen mennessä on tavoitteena selvittää perustetaanko oma 
neuvottelukunta farmasialle ja biotieteille sekä esiin noussutta ehdotusta useamman 
toimialan neuvottelukunnan yhdistämisestä. 

 
 
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, FAO:n 
AGRIS ja EU:n EARD InfoSys, ylläpidossa ja kehittämisessä sekä FAO:n 
tallekirjastona. Osallistumme ministeriön edustajana näihin liittyviin kansainvälisiin 
kokouksiin, joita vuonna 2002 olivat EARD InfoSys kokous Bonnissa ja FAO:n 
järjestämä 2. COAIM Roomassa.  
 
Vuonna 2002 uudistimme toimialojen tarpeita palvelevan eViikki-tietokannan sekä 
sisällönkuvailun ja tiedonhaun apuvälineenä toimivan Agriforest-sanaston 
käyttöliittymiä, joista tuotettiin myös englanninkieliset versiot. Ne ovat maksutta 
käytettävissä internetissä. Englanninkielinen liittymä on linkitetty myös FAO:n sivustolle, 
jossa esitellään maatalousalojen tiedonlähteitä. Järjestimme perinteisen MATRI-
seminaarin, johon kutsuimme erityisesti toimialan kirjasto- ja tietopalveluiden edustajia. 
Kehitimme toimintaan liittyvää tiedotusta perustamalla MATRI-kotisivun. 
 
Kirjastomme ylläpitämän Agriforest-sanaston vastuuhenkilö koordinoi asiasanaston 
kehittämistä kirjaston sisällä ja osallistui sekä kansalliseen että kansainväliseen 
sanastoyhteistyöhön. 
 
 
Kirjastoyhteistyö Helsingin yliopistossa 

 
Konsistorin nimeämä kirjastotoimikunta vastaa kirjastotoimintojen ohjauksesta ja 
koordinoinnista yliopiston tasolla. Toimikunnan puheenjohtajana toimii vararehtori ja 
muut jäsenet edustavat kampusten kirjastotoimikuntia, yliopiston kirjastoa, 
kirjastonjohtajia, kirjaston henkilöstöä, opettajia, opiskelijoita ja kirjastojen atk-
neuvottelukuntaa. Kirjastomme edustajina yliopiston kirjastotoimikunnassa toimivat 
johtokuntamme puheenjohtaja sekä varajäseniin kuuluva kirjastonjohtaja. 
 
Yliopiston kirjastojen yhteistyö tiivistyi, kun tietopalvelujen kehittämisjohtaja aloitti 
toimintansa alkuvuodesta 2002. Uusia yhteistyöryhmiä perustettiin aikaisempien lisäksi 
ja yhteisen kirjasto- ja tietopalvelustrategian valmistelu käynnistettiin. Strategian 
valmistelutyöryhmään osallistui johtokuntamme puheenjohtaja. Kirjastomme edustaja 
osallistui yliopiston kirjastojen harmonisointityöryhmään, jonka selvitystyön pohjalta 
kirjastotoimikunta laati suosituksen kirjastotoimintojen yhdenmukaistamiseksi 
aukioloaikojen, laina-aikojen ja lainaoikeuksien sekä sakotuskäytäntöjen osalta.  
Kirjastomme käytännöt ovat jo nyt suositusten mukaiset lukuunottamatta kesäajan 
(1.6.-11.8.) lyhyempää aukioloa. Elektronisten aineistojen hankintaa ja käyttöä 

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/esittely/neuvottelukunnat.htm
http://www.fao.org/agris/
http://www.fao.org/agris/
http://www.eiard-infosys.org/
http://www-db.helsinki.fi/eviikki/eVIIKKIfreimi.html
http://www-db.helsinki.fi/agri/agrisanasto/Welcome.html
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/matri/seminaari02.htm
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/matri/seminaari02.htm
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/matri/
http://www.helsinki.fi/kirjastot/hytoimik/


  17   

  

edistettiin yliopiston e-kirjasto ja e-teknologiatyöryhmissä, joihin osallistui kirjastomme 
edustaja.   
 
Helsingin yliopiston osaamistietokantoja, Tuhti, Asti, Muti, Yhti ja Patentti, ylläpitää 
neljän hengen tiimi, johon kirjastomme edustaja kuuluu vastuualueenaan 
tallennuskoulutus ja neuvonta. Vuonna 2002 suoritetussa Helsingin yliopiston hallinnon 
tietojärjestelmien käyttäjätyytyväisyyskyselyssä osaamistietokantoihin oltiin tyytyväisiä. 
Esimerkiksi osaamistietokantojen koulutuksen laatua pidettiin erittäin hyvänä tai melko 
hyvänä. Käyttäjätuen määrää pidettiin täysin tai jokseenkin riittävänä ja sen laatu 
koettiin hyväksi tai melko hyväksi. 
 
Kirjastonjohtaja osallistui yliopiston tietohallintostrategian laatimiseen työryhmässä 
”Virtuaaliyliopisto, it:n opetuskäyttö ja muu opetus” sekä johdolle tarkoitettuun 
tietostrategia-koulutukseen.  Koulutuksen tavoitteena oli edistää yksiköiden tieto- ja 
viestintäteknisen strategian laatimista. Viikin tiedekirjaston tieto- ja viestintätekninen 
strategia valmistui vuoden lopulla (katso luku 1.5). 
  

 
 Muu valtakunnallinen kirjastoyhteistyö 

 
Jatkoimme myös valtakunnallista kirjastoyhteistyötä mm. osallistumalla 
valtakunnalliseen yliopistokirjastojen neuvoston strategiatyöhön, kirjastotilastojen 
uudistamishankkeen (KITT) -johtoryhmän työskentelyyn, valtakunnallisiin FinElib- ja 
Voyager-asiantuntijatyöryhmiin, Suomen virtuaalikirjaston aihehakemistotyöhön sekä 
kirjastotoimintaan liittyviin kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin ja 
koulutustilaisuuksiin.  
 
Kirjastomme edustajat osallistuvat kirjastotyöryhmään, jonka tarkoitus on kehittää 
yhteistyötä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan vuonna 2002 solmiman 
puitesopimuksen mukaisesti Hämeen ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan 
Sydvästin kesken.  

 
 

4.3. Yhteistyötä kansainvälisesti 
 

Kirjastomme tukee maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja eläinlääketieteellisen 
tiedekunnan NOVA-yhteistyötä, johon saimme lähinnä matkakustannuksia varten 
rahoitusta yliopiston hankerahoituksesta. NOVA on pohjoismainen virtuaaliyliopisto. 

  
Kirjastomme osallistui NOVA-kirjastojen kokouksiin huhtikuussa ja syyskuussa. Aiheet 
liittyivät yhteisiin hankkeisiin: NOVAGate-aihehakemiston kehittämiseen, AGRIS-
tietokannan yhteispohjoismaiseen kehittämiseen ja NOVA-kirjastojen omien 
tietokantojen yhteishakukäyttöön, josta tuotettiin ensimmäinen testiversio. Lisäksi 
joulukuussa oli yhteinen kokous NOVA-rehtorin aloitteesta kirjastoasioissa. Siinä 
raportoimme myös Roomassa pidetyn FAO:n COAIM-kokouksen tuloksista. Kirjastot 
ehdottivat, että NOVA-yliopisto ottaisi FAOn WAICENT Focal Pointin tehtävän. Asian 
selvittely on käynnissä. Yhteistyössä FAO:n kanssa NOVA-kirjastot valmistelivat 
vuoden 2003 alussa Kööpenhaminassa järjestettävän seminaarin maatalousalojen 
ontologiapalvelusta, jonka tavoitteena on helpottaa tiedonhakua eri järjestelmistä.  
  
NOVAGate-aihehakemiston osalta valmistelimme järjestelmän vaihtoa, mutta toteutus 
siirtyi vuodelle 2003. Kesällä 2002 päättyneen EU:n Renardus-hankkeen tuloksena 

http://www-db.helsinki.fi/tuhti/
http://www.nova-university.org/
http://novagate.nova-university.org/
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NOVAGate on mukana Renardus-palvelussa, joka tarjoaa yhden internet-sivun kautta 
pääsyn useisiin erillisiin tutkijoille ja opiskelijoille suunnattuihin eri aloja edustaviin 
eurooppalaisiin aihehakemistoihin sekä mahdollisuuden samanaikaisesti tehdä hakuja 
niiden sisällöstä. Kirjastomme vastasi NOVAGate-aihehakemiston viitteiden 
mukauttamisesta Renardukseen sopiviksi. 
 
 

http://www.renardus.org/
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5. TILASTOT 2000 - 2002  
    

 2 000 2 001 2 002 
Henkilöstö (htv) 53 44 45 
   vakinaiset virat vuoden lopussa 43 38 39 
   tilapäiset htv:t 10 6 6 
Kirjastokäynnit, joista 256 047 221 396 233 245 
   yleinen lehtilukusali  32 421 34 382 39 145 
   24h-lukusalit  976 7 104 
Rekisteröity lainaus ja uusinnat yhteensä, josta 224 060 210 949 221 054 
   paikallislainat 211 657 200 713 219 508 
   annetut kaukolainat 2 222 1 766 1 546 
Kaukopalvelu, toimeksiannot 14 933 11 348 9 289 
   toimitettu omista kokoelmista 10 618 8 523 6 952 
   välitetty muista kokoelmista 1 785 1 713 1 361 
Tietopalvelutoimeksiannot, joista 863 918 1 018 
   uutuusseurannan lähetykset* 4 4 58 
Www-sivujen käyttö       
   sivulataukset   1 257 461 
   käyntikerrat   219 153 
Annettu opetustunteja** 524 390 412 
Osallistujia 1 500 1 951 1 351 
Yleisesittely- ja vierailijaryhmät 114 79 46 
   osallistujia (henkilöä) 1 518 795 455 
Hyllymetrejä yhteensä, joista 13 467 13 568 13 726 
   monografiat  3 162 3 177 3 200 
   kausijulkaisut 10 302 10 388 10 513 
   kartunta 142 131 449 
   poistot 2 546 30 291 
Kausijulkaisunimekkeet, joista 6 666 6 419 4 060 
   ostettuja 864 802 660 
Viitteet luettelotietokannassa 106 863 115 593 137 622 
Viitteiden kartunta kaikkiin tietokantoihin yhteensä, josta 12 559 8 197 11 674 
   Julkiin 850 1 508 1 214 
   Artoon 4 875 3 735 4 656 
   kansainvälisiin tietokantoihin (Agris, Eard, Novagate) 55 99 167 
    
* Aiempina vuosina tilastoitu asiakkaita / profiileja    
** Eri tilastointiperusteet v. 2000    
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