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Kirjastonjohtajan katsaus: Vakiintumista ja uusia haasteita 
 
Vuonna 2003 toimintamme pohjavireenä oli valmistautuminen vuoden 2004 alussa 
tapahtuneeseen Eläinlääketieteellisen kirjaston liittämiseen Viikin tiedekirjastoon, mikä 
merkitsee asiakaskuntamme laajentumista jälleen kerran. Valmistauduimme kirjaston 
toiminnan kannalta myös muihin vuoden 2004 alussa toteutuneisiin Viikin kampuksen 
muutoksiin. Uudistimme johtosääntömme muuttunutta tiedekuntarakennetta vastaa-
vaksi. Rahoittajiamme ovat biotieteellinen, eläinlääketieteellinen, farmasian ja maa-
talous-metsätieteellinen tiedekunta sekä Biotekniikan instituutti ja Neurotieteen tutki-
muskeskus. Opiskelijat saivat tiedekunnittain oman edustajansa johtokuntaamme. 
Opiskelija-asiakkaittemme vaikuttamismahdollisuudet kirjastoasioihin lisääntyivät enti-
seen verrattuna yhdellä äänellä. Kampuskohtaisten palveluyksiköiden perustaminen 
antoi oman leimansa kampuksen monipuoliseen toiminta- ja yhteistyökenttään. Myös 
yhteistyömme kaupunginkirjaston kanssa on edelleen vilkasta, erityisesti tietoaineis-
tojen hankinnassa. 
 
Viikin kampuksen laitokset ovat opetuksen perusyksiköitä, joita tukee Infokeskus Ko-
ronan oppimiskeskustoiminta. Eläinlääketieteellinen oppimiskeskus laajentaa tätä toi-
mintaa kokonaan uudella tieteenalalla ja lisäksi paikallisesti, sillä kesällä 2004 se si-
joittuu Viikin kampukselle kohonneeseen uuteen rakennukseen. Kirjastollemme eläin-
lääketieteellisen oppimiskeskuksen toiminnan käynnistäminen on haaste.  
 
Kirjastomme on vakiinnuttanut paikkansa kampuksen keskitettynä kirjastopalveluna. 
Vuotta 2003 kuvaa verkkopalvelujen nopea kehittyminen. Panostimme digitaalisten 
tietovarantojen käytettävyyteen ja käyttöoikeuksien hallintaan, jotta kaikilla asiakkail-
lamme olisi mahdollisuus entistä paremmin saavuttaa ja hyödyntää verkkopalveluja.  
 
Kaikki Viikin tiedekirjaston paikallispalvelut ovat olennaisia osia Helsingin yliopiston 
kirjastojen toiminnan koordinoidussa kokonaisuudessa, joka sekin on vakiinnuttamas-
sa yhteistyö- ja toimintalinjojaan. Vuoden 2003 aikana laaditut strategiat – Helsingin 
yliopiston kirjasto- ja tietopalvelustrategia kaudelle 2004-2006 sekä sitä täsmentävät 
yhteiset henkilöstö-, viestintä- ja elektronisen kirjaston toimintaohjelmat − olivat tässä 
mielessä tärkeitä saavutuksia ja suuntaviittoja tulevaisuuteen. Oma strategiamme 
tukeutuu edellä mainittujen asiakirjojen linjauksiin. Niistä on muodostunut luja perusta, 
jonka pohjalta voimme joustavasti vastata yhä uusiin tulevaisuuden haasteisiin. Tähän 
liittyen painotamme edelleen myös henkilöstömme osaamisen jatkuvaa kehittämistä. 
Toimintamme kirjaston alojen valtakunnallisena tietokeskuksena, kampuskirjastona ja 
oppimiskeskuksena jatkuu työntäyteisenä ja antoisana – tavoitteena tyytyväiset 
asiakkaat ja ilo palvella! 
 

Viikissä 31.3.2004 
 
Heli Myllys 
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1. ASIAKAS – PÄÄHENKILÖ 
 
1.1. Lainauspalvelut 
 
Henkilökohtaisille palveluille on kysyntää niin kirjaston lainaus- kuin neuvontapistees-
säkin. Näin siitä huolimatta, että osa lainaukseen liittyvistä toimista – lainaus, uusin-
nat, palautukset ja varaukset – on mahdollista hoitaa omatoimisesti automaateilla ja 
verkossa. 
 
Vuonna 2003 lainaus lisääntyi 5 % edellisvuoteen verrattuna (kaavio 1). Erityisesti 
itsepalvelun osuus kasvoi 47 %. Itsepalvelun lisääntyminen onkin tavoittelemamme 
suuntaus. Lainojen verkkouusintoja tehtiin 11 % enemmän kuin vuonna 2002. Lai-
nauksen kehittyvät suuntaukset liittyvät juuri itsepalveluun ja HELKA-kirjastojen 
yhtenäistyviin peruspalveluihin, harmonisointiin. Lokakuussa 2003 otettiin käyttöön 
kaikkia HELKA-kirjastoja koskeva lainojen uusintakatto, joka parantaa aineistojen, 
erityisesti kurssikirjojen kiertoa. Myös kirjastojen aukioloaikoja yhtenäistetään. Viikin 
tiedekirjastossa lainauspalveluhenkilökunta on tavoitettavissa lainauspisteessä luku-
kausien aikana maanantaista perjantaihin klo 9-20 ja lauantaisin klo 10-16. Viitenä 
päivänä viikossa asiakkaat voivat toimia itsenäisesti kirjaston tiloissa klo 8:sta lähtien. 
 
Kaavio 1. Kävijät ja paikallislainat 1999-2003 
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Helsingin yliopiston kirjastojen toiminta koordinoituna kokonaisuutena näkyi jo vuonna 
2003 tiedotuspalveluina toiminnoista, jotka ovat kaikille HELKA-kirjastoille yhteisiä. 
Saimme käyttöömme hyvin suunnitellun ja ylläpidetyn kirjastojen verkkosivuston, 
jonka avulla asiakkaat pääsevät myös paikallisten kirjastojen tietoihin. 
 
Kirjastomme elektroniset aineistot ovat asiakkaiden käytössä jatkuvasti. Pystyäk-
semme palvelemaan Helsingin yliopiston ulkopuolisia asiakkaita entistä paremmin 
otimme käyttöön tilapäiset atk-tunnukset. Lainauspisteestä henkilötietoja vastaan 
saatavan tunnuksen avulla kuka tahansa e-aineistojen käyttäjä voi kirjaston tiloissa 
hyödyntää tarjoamiamme verkkopalveluja monipuolisesti.  
 
Asiakkaaseen keskittyminen ja vuorovaikutus hänen kanssaan helpottuu, kun palvelu-
henkilökunnan osaaminen on varmaa ja työ organisoitu mahdollisimman hyvin. Lai-
nauspalveluissa toimivien osaamisvaatimukset kasvavat jatkuvasti, sillä työhön sisäl-
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tyy runsaasti kokoelma-, tietokanta- ja yleisneuvontaa. Asiakaskunnan laajentuminen, 
kävijämäärän nousu, toimintaympäristön tekninen kehittyminen ja monimutkaistu-
minen sekä tietoaineistojen lisääntyvä monimuotoisuus tuovat mukanaan uusia haas-
teita lainauksessa työskentelyyn.  
 
Vuonna 2003 keskityimme erityisesti lainauksen asiakaspalvelutoiminnan ja sen edel-
lytysten tukemiseen. Organisoimme lainauspalvelutyötä mm. muokkaamalla työvuo-
rojen hallintaa mahdollisimman itseohjautuvaksi ja selkeyttämällä lainausta koordinoi-
van tiimin työnjakoa. Hioimme lainaushenkilöstön osaamista tietoiskuin ja koulutuksin 
mm. henkilökunnan kokousten yhteydessä. Korostimme asiakaskeskeisyyttä ja positii-
vista palveluhenkeä. Pidimme esillä sisäisen tiedottamisen tärkeyttä ja ohjeistusten 
johdonmukaisuutta ja selkeyttä. Huomiota vaativa osa-alue jatkossakin on erilaisten 
palvelujen ja niitä tuottavien tiimien ja ulkopuolisten tahojen keskinäinen yhteis-
toiminta.  
 
Vuonna 2003 järjestettyjen kahden asiakaskyselyn tuloksista voimme todeta, että pal-
velujen hyväksi tehty taustatyö on ollut hyödyllistä. Hyvät asiakasarviot kannustavat 
tulevaisuudessakin, sillä laadun ylläpitämisen on oltava jatkuvaa ja tietoista.     
 
Suuri osa kirjastomme atk-työasemista on tietotekniikkaosaston Viikin kampuspalve-
luyksikön vastuulla. Sen kirjaston tiloihin järjestämä osa-aikainen atk-neuvontapiste 
jatkoi toimintaansa myös vuonna 2003. Infokeskus Koronan vahtimestarit huolehtivat 
kirjaston kopiokoneista.   
 
 
1.2. Kaukopalvelu 
 
Kirjastomme kaukopalvelu lähettää lainoja ja kopioita omista kokoelmistamme sekä 
välittää aineistoa muista Suomen kirjastoista ja ulkomailta. Nykyinen suuntaus on se, 
että elektronisten aineistojen lisääntyminen korvaa entistä enemmän omiin kokoel-
miimme kohdistuvaa kaukopalvelukysyntää. Tämän vuoksi välittävän kaukopalvelun 
toimeksiantojen suhteellinen osuus kokonaismäärästä on noussut. Olemme saaneet 
uusia yritysasiakkaita ja heidän tilausmääränsä ovat kasvaneet. Toimitamme artikke-
leita yhä enemmän elektronisessa muodossa, ja tätä tarkoitusta varten paransimme 
laitteistoamme. Kansallinen konsortio päätti luopua Voyagerin tarjoamasta kaukopal-
veluohjelmasta (CLIO) sopimuksen rauettua ja konsortio aloittaa uuden korvaavan 
ohjelman etsinnän.  Valmistauduimme Eläinlääketieteellisen kirjaston yhdistymiseen 
kirjastoomme sopimalla sekä yhteisistä palvelukäytännöistä että hinnoittelusta. 
 
 
1.3 Kokoelma- ja tietokantapalvelut 
 
Tietoaineistojen valinnassa teemme tiivistä yhteistyötä erityisesti kampuksen laitosten 
kanssa. Tiedotamme hankinta-asioista ja pyydämme hankintaehdotuksia kirjoista, 
kausijulkaisuista ja elektronisista aineistoista. Kotisivuiltamme löytyy hankintaehdo-
tuslomake, jota uudistimme helppokäyttöisemmäksi vuonna 2003.  
Elektronisten tietoaineistojen määrä kasvoi ja pelkästään painetussa muodossa ole-
vien lehtien määrä väheni edelleen vuonna 2003 (kaavio 2). Kirjastomme kotisivun ja 
yliopiston yhteisen verkkolehtitietokannan kautta on pääsy noin 9 200 elektroniseen 
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lehteen, joista suurimman osan saamme käyttöön osana kansallista FinELib-konsor-
tiota. Painettuja kausijulkaisunimekkeitä kirjastoomme tulee 3 551 kpl, joista ostettuja 
on 624 kpl (n. 18 %). Omista hankinnoistamme pelkästään elektronisia lehtiä tai tieto-
kantoja oli n. 60 nimekettä ja lisäksi n. 230 tilaukseen kuului lehden e-versio, joko 
maksuttomana kylkiäisenä tai lisämaksusta. Kirjastomme strategian mukaisesti lope-
tamme painettujen rinnakkaisversioiden tilaamisen, kun e-versio on saatavana ja sen 
pitkäaikaiskäyttö on turvattu kuten FinELib-konsortiossa. 
 
Kaavio 2. Kausijulkaisut  vuosina 2001-2003  
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Suurimman osan painetuista kausijulkaisuista saamme kokoelmiimme maksutta 
vaihtoina tai lahjoituksina. Kirjastomme on Suomen suurin Tieteellisen kirjallisuuden 
vaihtokeskuksen asiakas ja saamme sitä kautta kokoelmiimme yli 2 100 jatkuvasti 
tulevaa nimekettä.  
Sekä painettujen että elektronisten tietoaineistojen hankinnassa laajensimme edel-
leen yhteistyötä yliopiston kampusten kesken varsinkin Eläinlääketieteellisen kirjaston, 
Terkon ja Kumpulan tiedekirjaston kanssa (kaavio 3). Yhteistyönä hankimme koko 
yliopiston käyttöön verkkolehtien lisäksi huomattavan määrän elektronisia kirjoja ja 
BioMedCentral-palvelun. Osa yhteishankinnoista rahoitettiin kokonaan yliopiston kes-
kitetyillä varoilla ja osa kokonaan kirjastojen keskinäisin osuuksin. Lisäksi kirjastomme 
osallistuu kahteen muuhun, yliopiston ulkopuoliseen elektronisten aineistojen 
hankintakonsortioon. Olemme koordinoineet hankintoja myös kaupunginkirjaston 
Viikin toimipisteen, Viikin kirjaston, kanssa erityisesti aineistoista, jotka ovat käytössä 
yhteisessä lehtisalissa ja Tietotorin hakuteosalueella. Vuonna 2003 toteutimme 
yhteisen kausijulkaisuselvityksen Eläinlääketieteellisen kirjaston kanssa tilauskantojen 
yhdistämiseksi vuonna 2004. 
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Kaavio 3. Helsingin yliopiston elektronisia yhteishankintoja, joiden rahoitukseen 
kirjastomme osallistuu  
 

Helsingin yliopiston kirjastojen elektronisia yhteishankintoja, 
joista Viikin tiedekirjastolla oli maksuosuuksia vuonna 2003: 

ACS (American Chemical Society)
BioMed Central
Biosis & Biological abstracts
CAB
Chemical Abstracts (SciFinder Scholar)
CSA/IPA (International Pharmaceutical Abstracts)
EBSCO (Academic Search Premier)
ISI / Web of Knowledge (Web of Science) & JCR
ISI / Current contents
Knovel-verkkokirjaportaali
Nature – Research and Review journals
Micromedex
Source OECD

 
 
Kirjastomme toimii myös Viikin kampuksen opiskelijakirjastona. Näin ollen hankimme 
kokoelmiimme vuosittain laitosten esittämät kurssikirjat ja muuta kirjallisuutta (kaavio 
4). Saimme kokoelmiimme kirjoja myös lahjoina. Lahjoituksista huomattavin oli maata-
lous-metsätieteellisen tiedekunnan lahjoittama erä pedagogista kirjallisuutta, joka on 
hankittu tiedekunnan opetuksen kehittämishankkeiden yhteydessä.  
 
Kaavio 4. Muun kirjallisuuden ostot vuosina 2001-2003 
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Kirjastomme 13 350 hm laajuiset monitieteiset kokoelmat sekä asiakkaiden pääsy 
laajoihin elektronisiin aineistoihin kuvaavat hybridiä kehitysvaihettamme. Kokoelmat 
perustuvat entisten keskuskirjastojen, Maatalouskirjaston ja Metsäkirjaston, kokoel-
miin sekä entisen Luonnontieteiden kirjaston laaja-alaisiin biotieteellisiin kokoelmiin, 
joiden perustana on Tieteellisten seurojen kirjasto. Vuonna 2003 poistimme aineistoa 
521 hm, josta suurin osa lähetettiin Kuopion Varastokirjastoon.  
Otimme ensimmäisen askeleen vanhojen kokoelmiemme digitoimisessa. Ensimmäi-
seen digitoituun erään kuului 19 nimekettä, joista mainittakoon Metsänkaswatuksesta 
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rahwaalle (1880), Metsäpuitten siementen kokoomisesta (1874) ja Miilunpoltosta 
(1885). Digitoidut aineistot ovat nyt asiakkaidemme luettavissa kokoteksteinä www-
sivuillamme. Käynnistimme digitoinnin yhteistyössä Helsingin yliopiston kirjaston 
Mikkelin konservointikeskuksen kanssa Metsämiesten säätiön hankerahoituksella. 
Hanke on yhteydessä kansalliseen digitointiohjelmaan. Jatkamme kokoelmiemme 
digitointia mahdollisuuksien mukaan. 
 

 
Kuva 1. Kootkaa metsäpuitten siementä! teos  vuodelta 1892 
 
Kokoelmiemme järjestäminen helppokäyttöisimmiksi kokonaisuuksiksi jatkui. Väljen-
simme kurssikirjojen sijoittelua, teimme tietokantamuutoksia ja luetteloimme takau-
tuvasti vanhaa aineistoa sekä yhdenmukaistimme kirjojen hyllyluokitusta.  Suunnitte-
limme lähivuosien mittavia kokoelma- ja tilajärjestelyjä ottaen huomioon sekä eläin-
lääketieteellisten kokoelmien liittämisen kirjastoomme että luopumisen toisesta kam-
puksella sijaitsevasta etävarastosta.  
Vuonna 2003 aineistomme kasvoi 143 hm:llä. Tietokantoihin tallensimme yhteensä 
lähes 12 200 viitettä, joista lähes 90 % sisällönkuvailtuna. Hyvä apuväline hankinta-
luetteloinnissa ja osittain myös sisällönkuvailussa on ohjelma, jonka avulla osa tallen-
nettavien kirjojen, sarjojen osien ja kausijulkaisujen tiedoista saadaan valmiina kan-
sainvälisistä kirjastoluetteloista. Käynnistimme lehtien automaattisen saapumisval-
vonnan kaikille ostolehdille. Se nopeuttaa kirjastoon saapuvien lehtien tietojen tallen-
nusta Helka-tietokantaan ja helpottaa puuttuvien numeroiden karhunnassa.  
Kotimaisten lehtiartikkelien sisällönkuvailu ja tallennus Arto-tietokantaan on tärkeä osa 
valtakunnallista kirjastoyhteistyötä. Osan viitteitä toimitamme kansainvälisiin tieto-
kantoihin, joista FAO:n Agris on vanhin, muita olivat NOVAGate ja Eard-InfoSys.  
Elektronisten lehtien käytettävyyttä paransimme osallistumalla yliopiston yhteisen 
verkkolehtitietokannan ylläpitoon ja kehittämiseen. Ylläpitoon kuuluu uusien verkko-
lehtien tietojen lisäämistä, vanhojen linkkien päivittämistä ja lehtien sisällönkuvailua, 
jotta voimme tarjota asiakkaillemme sekä aakkosellisen että aiheenmukaisen näky-
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män verkkolehtiin.  Vuonna 2004 käyttöön otettavan kansallisen Nelli-tiedonhakupor-
taalin kehittämiseen olemme antaneet suuren työpanoksen yhdessä muiden kirjasto-
jen kanssa. Nelli tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja välineitä, esimerkiksi perso-
noituja palveluita sekä mahdollisuuden tehdä tiedonhaku useasta tiedonlähteestä 
samanaikaisesti.  
 
 
1.4. Tieto- ja koulutuspalvelut 
 
Tieto- ja koulutuspalvelumme edistävät asiakkaiden itsenäistä tiedonhakua.  Opetam-
me tiedonhaun ja –hallinnan taitoja lähiopetuksena atk-luokassa ja verkossa verkko-
kurssin muodossa. Asiakkaiden kiinnostus tiedonhallinnan taitojen opiskeluun lisään-
tyi ilahduttavasti myös vuonna 2003, erityisesti uudistettu verkkokurssi osoittautui suo-
situksi.  

 
Koulutustoimintamme erityispiirre on se, että olemme saaneet tiedonhaun ja –hallin-
nan koulutusta integroiduksi Viikin laitosten opetukseen. Suunnitelmamme mukaisesti 
pyrimme tarjoamaan kaikille kampuksen opiskelijoille tiedonhallinnan opetusta ensim-
mäisenä opiskeluvuotena ja syventämään osaamista opintojen myöhemmässä vai-
heessa. Koulutusten suunnittelussa teemme yhteistyötä laitosten opettajien kanssa. 
Informaatiolukutaito ja sen osaamistavoitteet asettavat vaatimuksia opetuksemme 
sisältöön. Jotkut osaamistavoitteista ovat laitosten osaamisaluetta ja toiset kirjaston. 
Myös tämän vuoksi yhteistyö laitosten kanssa on ensiarvoisen tärkeää, ja pyrimme 
jatkossa vielä syventämään laitosyhteistyötä informaatiolukutaidon alalla.  

 
Tarjoamamme verkkokurssi ”Y137 Tiedonlähteet hallintaan” on opintovaatimuksissa 
pakollinen monilla maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan oppiaineilla, ja kurssia 
suorittavat paljon myös ne, joille kurssi on vapaavalintainen. Opettajien työpanostus 
on verkkokurssissa suurempi kuin lähiopetuksessa, mutta saamamme palautteen 
perusteella kurssilaiset ovat erittäin tyytyväisiä yksilölliseen ohjaukseen ja kokevat 
oppineensa paljon verkkokurssilla. Viime vuonna uudistimme verkkokurssin sisällön ja 
rakenteen. Tässä teimme yhteistyötä Eläinlääketieteellisen kirjaston kanssa. Farma-
sian tiedekunnalla on oma tiedonhaun verkkokurssi ”Farmasian tiedonlähteet verkos-
sa”, jonka toteutuksessa olemme mukana ylläpitämällä kurssin sivuja ja pitämällä 
kurssiin kuuluvia aloitustilaisuuksia.  

 
Edellä mainittujen koulutusten lisäksi tarjoamme yliopiston henkilökunnalle ja opiske-
lijoille vakiokursseja esim. elektronisista lehdistä ja kirjoista. Viime vuonna  RefWorks-
lähdeviitteiden hallintaohjelmaan perehdyttävä kurssi oli suosittu. Kirjastomme infor-
maatikko on toiminut vuodesta 1995 ja toimii edelleen Helsingin yliopiston osaamis-
tietokantojen (TUHTI, ASTI, MUTI, YHTI ja PATENTTI) kouluttaja-kehittäjänä. Viime 
vuonna hän järjesti neljä tallennuskoulutusta yliopiston laitosten tallentajille, minkä li-
säksi hän antoi tallennusneuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse.  

 
Annamme räätälöityä opetusta myös yliopiston ulkopuolisille tahoille. Olemme tehneet 
yhteistyötä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa. 
Kirjaston tiedonhaun opetusosuus on liitetty moniin Palmenian PD- tai muihin ammat-
titaitoa syventäviin pitkiin koulutusohjelmiin.  
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Lisääntyneestä koulutuksesta huolimatta henkilökohtaista neuvontaa ja asiakkaille 
tehtyjä tiedonhakuja tarvittiin edelleen, sillä näitä tehtiin lähes yhtä paljon kuin 
edellisinä vuosina. 
 

 
 

1.5 Tiedotus- ja näyttelytoiminta 
 

Kirjaston ulkoisen, asiakkaille tarkoitetun tiedotuksen tärkeimmät väylät olivat kirjaston 
www-sivut ja sähköinen tiedotuslista, mutta myös paperitiedotteita käytettiin apuna. 
Aloitimme www-sivujen ulkoasun muokkaamisen yliopiston uuden visuaalisen ilmeen 
mukaisiksi.  
 
Kirjastomme edustaja osallistui Viikin näkökulmasta yliopiston kirjastojen tiedotus-
yhteistyöhön Verkkari-lehden toimituskunnassa, kirjastojen tiedottajien toiminnassa 
sekä viestinnän kehittämisryhmässä. Tämän ryhmän aikaansaannos on  ”Helsingin 
yliopiston kirjastojen viestintästrategia ja viestinnän kehittämissuunnitelma”. Henkilö-
kuntamme artikkeleita julkaistiin Verkkari-lehdessä.  
 
Osallistuimme toimialojen messuihin ja tapahtumiin. Meillä oli näyttelytila pääkaupun-
kiseudun metsäpäivillä 30.8.2003 ja Elintarvikepäivillä 14.5.2003 yhdessä Kehittyvä 
elintarvike –lehden kanssa. Turussa 1.-4.7.2003 järjestetyssä pohjoismaisessa 
kongressissa ”NJF’s 22nd Congress Nordic Agriculture in Global Perspective” oli 
näytteillä kirjaston posterit eVIIKKI-tietokannasta ja NOVA-kirjastoyhteistyöstä. Mar-
raskuussa farmasian päivillä oli tarjolla kirjaston esitteitä. 
 

 
 
Kuva 2. Viikki-päivänä 3.10.2003 kirjastossa oli esillä vanhaa puutarhakirjallisuutta. 
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Järjestimme Infokeskuksessa 12.12.3003 perinteiset, suositut Lucian päivän markki-
nat talon toimijoiden yhteistyönä ja osallistuimme Viikki-päivään 3.10.2003. Kaupun-
ginkirjaston kanssa järjestimme neljä kirjanäyttelyä tietotorilla seuraavista aiheista:  
Itämeri, kasvivärjäys, kalat sekä puutarhasuunnittelu. Infokeskuksen pohjakerroksen 
näyttelyvitriineissä olivat esillä seuraavat näyttelyt:  
 Tieteellisiä vaihtojulkaisuja 1800-luvulta 2000-luvulle, jonka kokosimme yhteistyös-

sä Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kanssa 
 Eläinfysiologian dosentti Marketta Pekkarinen-Koukin mikroskoopista kuvaamia 

eläinkudosrakenteita 
 Aarno Liuksialan piirroksia teemalla ”Pirskatti – sarjakuvasankari Pöllinen esittäy-

tyy” 
 Normaalikoulun seitsemännen luokan ympäristöön ja luontoon liittyviä oppilastöitä 
 Infokeskuksen toimijoiden hyvän joulun toivotus 

 

 
 
Kuva 3. Normaalikoulun pienet koululaiset esittivät joululauluja Lucian päivän markki-
noilla. 
 
 
1.6.  Asiakaspalaute 
 
Kahdessa asiakaskyselyssämme vuonna 2003 halusimme selvittää, miten asiakas 
kokee paikallispalvelujen, etenkin lainaus- ja neuvontapisteen palvelun laadun. 
Pyysimme siitä arvioita viisiportaisella tyytyväisyysasteikolla. Meitä kiinnosti myös, 
saavatko asiakkaat kaiken tarvitsemansa omatoimisesti ja miten paljon turvaudutaan 
henkilökohtaiseen palveluun. Asiakkaiden arviot kokonaisuudessaan kertoivat siitä, 
että meillä ei ole huolta. Suurin osa vastaajista piti palvelua ystävällisenä, asian-
tuntevana ja riittävän nopeana. Yksittäisiä täysin vastakkaisiakin näkemyksiä esitettiin. 
Jo pitkään olemme saaneet kiitosta miellyttävästä ympäristöstä, mutta toisaalta 
tiloissamme on omat ongelmansa, joita on mahdoton korjata. Onnistumisiin kirjataan 
yleensä vapaan lukupaikan tai tietokoneen käyttöön saaminen, tekniikan toimiminen, 
kirjan tai muun aineiston löytyminen sekä henkilökohtaisen avun saaminen 
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tarvittaessa. Yleisimmät epäonnistumiset ovat edellisten vastakohtia. Kirjoitimme 
aiheesta artikkelin Verkkariin. 
Yhteistyössä metsäekonomian laitoksen tutkijan kanssa toteutettava tutkimus asiak-
kaidemme kokemasta palvelun laadusta eteni toukokuussa toteutetun esitutkimuksen 
verran. 
 

 

 
 
Kuva 4. Opiskelijoita vastaamassa asiakaskyselyymme. 
 
 
2. PALVELEMME ASIAKASTA AMMATTITAIDOLLA 
 
2.1. Oppimiskeskus 
 
Kirjastomme on Viikin oppimiskeskuksen sydämessä Infokeskus Koronassa. Viikin 
laitokset ovat opetuksen perusyksiköitä, joita kirjastopalvelut ja eri puolille kampusta 
sijoitetut atk-luokat ja atk-neuvontapalvelut tukevat. Infokeskuksessa on tiedonhaun ja 
–hallinnan, opetuksen kehittämisen ja tietotekniikan palveluja sekä tilat ja  ympäristö 
uudenlaiselle opiskelulle. Infokeskuksen oppimiskeskuksen osapuolia ovat Viikin tie-
dekirjaston lisäksi Viikin opetuksen kehittämispalvelut -hanke (VOK), yliopiston tieto-
tekniikkaosaston Viikin kampusyksikkö, kaupunginkirjaston Viikin toimipiste, Yliopis-
tokirjakauppa, maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan opintotoimisto sekä Yliopisto-
painon toimipiste. 
 
Kirjastossamme on tarjolla monipuoliset kirjastopalvelut, elektroniset ja painetut koko-
elmat, lukusali ja muita työskentelytiloja. Kirjaston pohjakerroksen lukusali on avoinna 
ympärivuorokautisesti. Varsinkin opiskelijat käyttävät ahkerasti erikokoisia ryhmätyö-
huoneita ja työskentelysoppia.  
 
Asiakkaamme saavat tukea ja koulutusta tiedonhakuun ja –hallintaan joko henkilö-
kohtaisesti kirjaston neuvontapisteessä tai tiedekirjaston koulutustiimin järjestämillä 
tiedonhaun ja –hallinnan kursseilla. Erittäin tarpeelliseksi on osoittautunut tiede-
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kirjastossa toimiva yliopiston tietotekniikkaosaston atk-neuvontapiste. Atk-tuki on 
asiakkaiden helposti tavoitettavissa keskeisellä paikalla työasemien läheisyydessä. 
Infokeskuksessa on runsaasti työasemia paitsi kirjaston tiloissa myös atk-luokissa. 
Luokkia käytetään paljon opetukseen, mutta muina aikoina luokkien koneet ovat 
asiakkaiden käytössä. Infokeskuksen videoneuvotteluhuonetta käytetään opetuk-
sessa apuna. Postereiden tulostaminen käy helposti posteritulostuspalvelussa.       
 
Kirjastomme on myös Viikin opetuksen kehittämispalvelut -hankkeen (VOK) kotipaik-
ka. VOK tarjoaa opetuksen kehittämisen palveluja opetus- ja tutkimushenkilökunnalle, 
esimerkiksi tietoa opetuksen kehittämisestä ja parhaista käytännöistä, mm. uusista 
opetusmenetelmistä, opiskelijoiden ohjaamisesta ja tieto- ja viestintätekniikan opetus-
käytännöistä. VOK järjestää runsaasti koulutusta minkä lisäksi hankkeen henkilöt vie-
railevat laitoksilla järjestäen tietoiskuja ajankohtaisista asioista. 
 
Infokeskuksessa paitsi ahkeroidaan, myös tavataan tuttuja ja virkistytään, onhan ta-
lossa myös Unicafen ravintola ja kolme talvipuutarhaa. Kaupunginkirjaston Viikin 
toimipiste tarjoaa paitsi tieteellistä aineistoa myös toisenlaista lukemista rentoutumista 
varten. Rakennuksessa päivystää myös pastori Malmin seurakunnasta. 
 
 
2.2. Jatkuva kouluttautuminen 
 
Kirjastossamme on koulutusmyönteinen ilmapiiri. Työntekijämme ovat osallistuneet 
pitkäjänteiseen opiskeluun, yksi työntekijöistämme suoritti maisterin tutkinnon kulu-
neena vuonna. Kirjaston strategian mukaisesti panostamme tieto- ja viestintä-
tekniseen koulutukseen. Kolme kirjastonhoitajaamme kävi ope.fi II-koulutuksen 
keväällä 2003 ja yksi kirjastonhoitajamme on parhaillaan 10 opintoviikon laajuisessa 
TieVie-kouluttajakoulutuksessa. Hankimme lisäksi uusia taitoja asiakaspalvelukoulu-
tuksessa ja kirjastojärjestelmään liittyvissä koulutuksissa. Asiantuntijat muista Helsin-
gin yliopiston kirjastoista kävivät myös kertomassa esimerkiksi elektronisen oppi-
materiaalin hankinnasta ja digitoinnista. 
 
Olemme huolehtineet johtamisen kehittämisestä. Johtamisen tärkeään välineeseen, 
säännöllisesti toteutettuihin kehityskeskusteluihin, sisältyy henkilökohtaisten oppimis-
suunnitelmien laatiminen ja seuranta. Kolme henkilökunnastamme on mukana henki-
löstökoulutuksen järjestämässä esimieskoulutuksessa, jossa on käytännönläheinen 
oppimisote. Koulutus kestää kaksi lukukautta. Samoin kolme henkilöä opiskelee Joh-
tamisen erityisammattitutkintoa (JET). Sen suorittaminen kestää oppisopimuskoulu-
tuksena 1,5 vuotta. JET-koulutuksen lähtökohtana on yhdistää työssä oppiminen 
(80%) teoriaan ja oppijoiden suorittamina kehittämistehtävinä vastata työpaikan kehit-
yshaasteisiin. Viikin tiedekirjastossa oppijoiden kehityshankkeet kohdistuvat palvelun 
organisointiin, viestinnän kehittämiseen ja tietokantatuotannon organisoitumisen arvi-
ointiin.  
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3. OIKEUDENMUKAISUUS OHJENUORAMME 
 
3.1. Sisäinen tiedotus  
 
Tasokkaasta ja oikea-aikaisesta tiedottamisesta huolehtiminen lisää oikeuden-
mukaisuutta. Henkilökuntamme on tyytyväinen kirjaston sisäisiin tiedotuskäytäntöihin. 
joihin kiinnitimme erityistä huomiota. Nämä käytännöt sisältävät monia erilaisia tiedo-
tuskanavia. Henkilökunta- ja ryhmäkokouksemme ovat vuorovaikutteisia tiedottamisen 
foorumeita. Käytössämme on myös monenlaisia sähköpostilistoja sekä tietyille 
ryhmille että koko kirjaston käyttöön. Sähköposti on keskeinen tiedotusväylämme 
toistaiseksi – yliopiston yhteistä intranetiä odottaessamme.  
 
 
3.2. Henkilöstörakenteen kehittäminen 
 
Vuonna 2003 toteutimme työkiertona yhden henkilön siirtymisen osastosihteerin teh-
tävistä kirjastosihteerin tehtäviin. Vuoden lopulla valmistelimme myös ison virka-
paketin kirjaston henkilöstöstrategian mukaisesti. Heti vuodenvaihteessa 2003-2004 
oli tulossa käyttöön tietoasiantuntijan nimike toimialavastuuhenkilöiden tehtävässä, 
sekä uudet kehityspäällikön ja palvelujohtajan tehtävät. Pakettiin sisältyi myös kuuden 
kirjastosihteerin palkkauksen korottaminen A15-tasoiseksi sekä yhden kirjastosih-
teerin viran muuttaminen tietotekniikkasuunnittelijaksi. Paketin rahoitus on osa kirjas-
tomme kokonaistaloutta, mihin vaikuttavat tutkijanhuoneista luopumisen takia syntyvät 
tilavuokrasäästöt ja luontaisen poistuman kautta tapahtuva virkojen lakkauttaminen. 
 
Suunnitelmien mukaisesti lakkautimme vuonna 2003 avoimiksi jääneet kirjaston-
hoitajan ja kahden kirjastosihteerin virat. Virkojen määrä vuoden lopussa – 36 kpl – 
täsmää strategiseen suunnitelmaamme (kaavio 5).  
 
Kaavio 5. Virat ja tehdyt henkilötyövuodet 1999-2003 
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3.3. Työvire-ryhmän toiminta 
 
Vuonna 2003 järjestimme yhteisen seminaarin Viikin tiedekirjaston ja Eläinlääketie-
teellisen kirjaston yhdistämiseen liittyvien asioiden selkeyttämiseksi. Teimme laivaris-
teilyn Tukholmaan, joka oli sekä huviksemme että hyödyksemme huhtikuussa, samoin 
kuin kesäkuussa pitämämme palautetilaisuus. Tavoitteemme oli lisätä kaikkien tietoi-
suutta molemmista kirjastoista, erityisesti tutustua lähemmin toisiimme ja päästä irti 
arjesta Tukholman päivän aikana. Rahoitimme tilaisuudet osittain yliopiston tyky-
rahoista ja osittain kirjastojen henkilöstön koulutus- ja virkistysrahoista. Työskente-
limme tutun konsultin kanssa. Kävimme läpi kirjastojen historian ja nykytilan sekä poh-
dimme, miten asiat sujuisivat kun vuosi olisi kulunut kirjastojen yhdistämisestä. Kesä-
kuun tilaisuudessa syvensimme yhteistoiminnan taitoja sosiodraaman avulla. Mieles-
tämme oli tärkeää, että meillä oli tilaisuus tutustua uusiin työtovereihimme ja päästä 
irti arjesta. Tätä tarkoitusta palveli myös yhteinen pikkujoulu vuoden lopulla. Muuten 
työvire-ryhmämme vaikutti tuomalla esiin kirjastotilojen korjaustarpeita ja huolehti-
malla niiden toteutumisesta.  
 

 
 
Kuva 5. Ryhmätyötä laivaristeilyllä 
 
 
3.4. Harmonisointi  
 
Harmonisoimme käytäntöjämme Helsingin yliopiston muiden kirjastojen kanssa. Kir-
jastotoimintojen yhdenmukaistamisella pyrimme siihen, että asiakas voi tuntea tule-
vansa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kohdelluksi yliopiston kirjastolaitoksen eri 
osissa. Tavoitteena on, että asiakas kokisi Helsingin yliopiston kirjastot yhtenäisenä 
kokonaisuutena peruspalvelujen osalta. Näitä ovat mm. tietoaineistojen käyttöön ja 
käyttöoikeuksiin liittyvät ohjeet ja toimenpiteet. Myös aukioloaikojen tähänastista kat-
tavampi harmonisointi on tavoitteena. Se mahdollistaa yhtenäisen ja selkeän tiedotta-
misen, jonka yhteyteen on helppo lisätä informaatiota toisistaan eroavista kampus-
kohtaisista paikallispalveluista.  
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4. LUOVA YHTEISTYÖ TOIMINTATAPAMME 
 
4.1. Viikin tiedekirjaston voimavarat 
 
Kirjastomme ja sen johtokunnan yhteistyö on parhaimmillaan luovaa ja tulevaisuutta 
innovatiivisesti hahmottavaa. Johtokuntamme jäsenet edustavat Viikin kampuksen 
kaikkia tiedekuntia ja laitoksia. Siihen kuuluvat myös opiskelijoiden ja kirjastomme 
henkilökunnan edustajat. ”Yhteistyö lisää voimavaroja” tuli esiin johtokuntamme erilai-
sissa kokouksissa ja työryhmissä. Varsinaisia kokouksia oli kahdeksan, mutta erilaisia 
työryhmiä useita. Yliopiston kirjastotoimikunnan jäsenenä johtokuntamme  puheenjoh-
taja osallistui kirjastojen strategiatyöryhmiin ja kirjastokustannuksia koskeviin työryh-
miin. Lisäksi hän osallistui johtokuntamme omiin työryhmiin, joissa valmisteltiin strate-
giaa, johtosääntöuudistusta ja rahoitusmallia.  
 
Kehitimme toimintolaskentaa ja siihen liittyvää työajan seurantajärjestelmää, jotta pys-
tyisimme entistä paremmin suunnittelemaan toimintaamme ja tekemään sitä läpinä-
kyväksi johtokunnalle. Kirjastomme taloussihteeri suoritti vuoden lopulla merkonomin 
tutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Hänen päättötyönsä käsitteli toimintolaskennan 
kehittämistä Viikin tiedekirjastossa. Hän esitteli kustannuslaskennan perusteita kirjas-
tojen johdolle ja talousvastaaville varta vasten järjestetyssä joulukuisessa koulutus-
tilaisuudessa. Kirjastomme sai kiitosta yliopiston kvestuurista hyvin ja nopeasti suori-
tetuista laskelmista, joita yliopiston kirjastoilta pyydettiin kirjastoja koskeviin selvi-
tyksiin. 
 
Kirjastomme taloutta kuvaavia aikasarjoja 
 
Vuonna 2003 kirjastomme maksullisen toiminnan tulot vähenivät 13 %:a  edellisvuo-
desta. Tähän on vaikuttanut elektronisen aineiston tarjonnan kasvu, joka on vähen-
tänyt kaukopalvelusta saatavia tuloja. Myös kirjaston säästöt edellisvuodelta piene-
nivät. Edellä mainittujen asioiden lisäksi rahoittajayksiköiden maksuosuuden lisäänty-
miseen vuonna 2003 vaikutti budjettiin 2003 sisältynyt lisäkohdennus tietoaineisto-
hankintoihin (kaavio 6) 
 
Kaavio 6. Rahoituspohjan muutos 1999-2003 
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Rahoittajayksiköiden kohtaan sisältyy Elsevier-aineistokustannukset vuosina 1999-2001. 
Vuoden 2002 Elsevier-osuus (141 852 eur) ja vuoden 2003 osuus (152 590 eur) eivät 
sisälly kaavioon, koska ne on veloitettu "päältä pois" -periaatteella koko yliopistossa.
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Kustannusrakenteen vertailua 1999-2003 vaikeuttaa vuodesta 2002 lähtien koko 
yliopistossa uudella tavalla järjestetty Elsevier-tietoaineiston hankinta ja rahoitus 
(kaavio 7). Tietoaineistojen kustannukset eivät sisälly kirjaston budjettiin entisessä 
laajuudessa, koska yhä enemmän elektronisia aineistoja hankitaan yliopistolla yhtei-
sesti ja luovumme painetuista tilauksista, kun e-version pitkäaikaiskäyttö on turvattu. 
Yhteisistä hankinnoista osa maksetaan yliopiston keskitettynä hankintana ja osa 
kohdennetaan kampuksille aihealojen mukaan. 
 
Vuonna 2003 kirjastomme osallistuminen yliopiston kehitystehtäviin oli noin kaksi 
kertaa vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna (kaavio 8). Tämä selittyy yliopiston 
kirjastojen aiempaa tiiviimmästä työryhmä- ja strategiatyöskentelystä 
 
Kaavio 7.  Kustannukset tilinpäätöksissä 1999-2003 (Ei sisällä VOK-hankkeen menoja 
eikä Elsevier-lehtien kustannuksia.) 
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Kaavio 8.  Kirjaston perustehtävät ja yliopistolliset erityistehtävät henkilötyövuosina 
2001-2003 
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4.2. Yhteistyö yliopiston sisällä  
 
Viikin kampuksen kehittäminen 
 
Viikkiin vuonna 2004 tulevaan yliopiston keskushallinnon kampuspalveluyksikköön tu-
lee kolme osaa: tietotekniikkapalvelut, tekniset palvelut sekä hallintopalvelut. Kirjas-
tonjohtajamme toimii kampusyhdyshenkilönä ja vuoden 2004 alussa käynnistyvän 
kampusneuvottelukunnan jäsenenä. Neuvottelukunnan tehtävänä on yhteisten asioi-
den edistäminen.  
 
Viikin opetuksen kehittämispalvelut (VOK) on kirjastoomme vuonna 2002 sijoitettu 
hanke. Se on jatkanut toimintaansa johtajan, kahden kouluttajan ja yhden suunnitte-
lijan voimin. Kirjasto hoitaa VOKin toimistopalvelut. 
 
Tietotekniikkaosaston Viikin kampusyksikön atk-neuvoja päivystää kirjastomme kol-
mannen kerroksen tiloissa entisen tapaan. Viikin kampuksen laitosten kanssa meillä 
on erilaisia yhteistyöverkostoja: kirjastoyhdyshenkilöt ja verkko-opetuksen tukihenkilöt. 
Kuluneena vuonna julkaistiin Opetusteknologiakeskuksen toimittama julkaisu ”Tuke-
vasti verkko-opetukseen: Kuvauksia tukihenkilötoiminnasta Helsingin yliopistossa”, 
jossa julkaisimme artikkelin ”Tiedonhaun ja –hallinnan opetus”. Kirjastomme edustaja 
piti esityksen ”Kokemuksia verkko-opetuksesta” VOKin järjestämässä Vivi-iltapäivässä 
syyskuussa. 
 
Tallennamme Viikin laitosten julkaisut yliopiston JULKI-julkaisutietokantaan. Vuonna 
2003 tallensimme viitteitä yli 1500, joka on n. 28 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
JULKI-viitteiden kasvu kertoo Viikin laitosten tutkimusaktiivisuudesta. Ryhdyimme 
myös hankkimaan elektronista oppimateriaalia laitosten käyttöön. Avustamme kam-
puksella sijaitsevia laitoksia niiden käsikirjakokoelmiin sijoitettavien julkaisujen hankin-
noissa, karsinnoissa ja siirroissa. Tallennamme tiedot käsikirja-aineistoista LINDA- ja 
HELKA-tietokantoihin. 
 
Sarjassamme ”Viikin kampuksen toimijat tutuiksi” saimme kuulla soveltavan biologian 
ja elintarviketeknologian laitoksen sekä Viikki Tropical Resources Institute, VITRIn, 
edustajien kiinnostavat laitos- ja oppiaine-esittelyt henkilökuntakokoustemme yhtey-
dessä. 
 
Kirjastomme toimii läheisessä ja päivittäisessä yhteistyössä kaupunginkirjaston Viikin 
toimipisteen, Viikin kirjaston, kanssa Infokeskus Koronan sisääntulokerroksessa. 
Asiakkaat käyttävät innolla yhteistä lehtilukusalia, johon olemme sijoittaneet kirjas-
tomme toimialojen yleislehtiä täydentämään Viikin kirjaston lehtivalikoimaa. Yhteisestä 
Tietotori-käsikirjastoalueestamme olemme tehneet kiinnostavan kohteen asiakkail-
lemme järjestämällä siellä yhteisiä kirjanäyttelyitä. Myös molempien kirjastojen vieraili-
jaryhmät muistamme kierrättää naapurin puolella.  
 
Kirjastomme neuvottelukuntatyö kuuden toimialoittaisen neuvottelukunnan kanssa 
jatkui entiseen tapaan. Vuoden aikana järjestettiin kaksi yhteiskokousta neuvottelu-
kunnille. Toisen aiheena oli käsitellä kirjaston strategialuonnosta ja toisen aiheena oli 
pohtia, miten neuvottelukuntien rakennetta voitaisiin kehittää ottaen huomioon 
kampuksen tiedekuntien muutokset vuonna 2004. Yhteisen pohtimisen tuloksena 
päädyttiin esittämään kolmea isoa neuvottelukuntaa, jotka kokoavat uudella tavalla 

 18



synergiaa luoden kampuksen toimijat ja ulkopuoliset sidosryhmät. Uudet neuvottelu-
kuntamme ovat: 
 elintarvikeala, eläinlääketieteellinen ala ja farmasia 
 kotitalous- ja kuluttaja-ala; maatalousala; metsä- ja puuala; talous- ja yhteiskunta-

tieteellinen ala 
 biotieteet ja biotekniikka; ekologia, systematiikka ja ympäristöala 

 
 
Yhteistyö yliopiston kirjastojen kanssa 
 
Teemme yliopiston kirjastojen kanssa yhteistyötä tietopalvelujen kehittämisjohtajan 
johdolla erilaisissa työryhmissä ja hankkeissa. Vuosi 2003 oli strategiantekovuosi, 
joten kirjasto- ja tietopalvelustrategian kaudelle 2004-2006 lisäksi osallistuimme 
kolmen osastrategian tekoon. Nämä olivat henkilöstö-, viestintä- ja elektronisen kirjas-
ton strategia. Kirjastonjohtajamme oli kesäkuun virkavapaana omasta tehtävästään ja 
työsti kirjastojen yhteisen henkilöstöstrategian luonnoksen toimiessaan tietopalvelujen 
kehittämisjohtajan sijaisena. Kirjastonjohtajamme suoritti Kaiku-kehittäjien koulutus-
ohjelman yhtenä valtionhallinnon 200 esimiehestä, jotka koulutetaan työhyvinvoinnin 
kehittäjiksi vuosina 2002-2004. Yliopistomme kirjastojen Kaiku-koordinaattorin roolis-
sa kirjastonjohtajamme järjesti kaksi tilaisuutta kirjastoväelle ja työsti kirjastojen 
yhteisen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen, jolle anottiin rahoitusta sekä yliopiston 
hankerahoista että Valtiokonttorista.   
 
Hankkeen avulla tullaan tukemaan johtamista, mm. työnohjauksen keinoin sekä men-
torointina hiljaisen tiedon välittämiseksi vanhemmilta nuoremmille työntekijöille. Osa-
aikaeläkeläisten osaamisen siirtäminen nuoremmille on iso kysymys, johon tästä kir-
jastojen yhteisestä hankkeesta saadaan apua. Työhyvinvoinnin hanke organisoituu 
verkostoksi, johon kaikista kirjastoista kuuluu yksi vastuuhenkilö ja jota vetää kirjas-
tojen Kaiku-koordinaattori.  
 
 
4.3. Valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö 
 
Valtakunnallista kirjastoyhteistyötä teemme muun muassa Yliopistokirjastojen 
neuvoston piirissä. Helsingin yliopistosta siihen osallistuvat tietopalvelun kehittämis-
johtajan lisäksi kampusten kirjastonjohtajat, keskustakampukselta yhteinen edustaja. 
Jatkoimme valtakunnallista yhteistyötä myös osallistumalla mm. FinELib- ja Voyager-
asiantuntijaryhmiin, Suomen virtuaalikirjaston aihehakemistoyhteistyöhön sekä kir-
jastotoimintaan liittyviin koulutustilaisuuksiin ja kokouksiin.  
 
MATRI-yhteistyö 
 
Matri-toiminta tarkoittaa maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, kotitalous-, ympäristö-, 
maaseutu- ja metsäalojen julkisesti käytettävissä olevan tutkimustiedon saatavuuden  
edistämistä. Kirjastomme on hoitanut Matri-toimintaa vuodesta 1993 lähtien eri 
muodoissa; nykyinen Matri-palvelusopimus maa- ja metsätalousministeriön kanssa 
jatkuu toistaiseksi. Sopimukseen perustuen kirjastossamme työskentelee Matri-
informaatikko. Toukokuussa 2003 teimme selvityksen ”Maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnonalan tiedonhallinta”. Sen pohjalta ministeriö käynnisti hankkeen ”Julkisen 
tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla”.  
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Hankkeen tavoitteena on kehittää Matri-toiminnan sisältöä. Sisällön kehittäminen 
tapahtuu useissa alatyöryhmissä. Toinen kehittämisen kohde on Matri-toiminnan ra-
hoittaminen. Jatkossa pyrimme puitesopimukseen ministeriön ja kirjaston välillä sekä 
sitä täydentäviin VIP-sopimuksiin hallinnonalan organisaatioiden ja kirjaston välillä. 
Ministeriö haluaisi jakaa rahoitusvastuuta alaistensa organisaatioiden kanssa. 
 
Osana Matri-toimintaa ylläpidämme Suomen vastuukeskuksena FAO:n Agris-tieto-
järjestelmää ja osallistumme sen kehittämiseen. Teimme joulukuussa 180 viitteen 
koe-erän Agris-viitteistä soveltaen FAO:n edellyttämää uutta XML-standardia. Laa-
dimme myös raportin ”Country report – Finland – The State of the Agricultural 
Information Management”. Se liittyy vuonna 2004 pidettävään COAIM-kokouksen val-
misteluun, johon kirjastomme edustaja sopimuksen mukaan osallistuu. Muuta Matri-
sopimuksen mukaista kansainvälistä toimintaa edistimme seuraamalla EFARD-
hanketta sekä osallistumalla EARD-InfoSys –tietojärjestelmään. 
 
Kehitimme kirjastomme omaa, erityisesti toimialojen tarpeita palvelevaa eViikki-
tietokantaa ja Agriforest-sanastoa. Uudistimme eViikin päivityskäytännön HELKA- ja 
ARTO-tietokannoista sekä lisäsimme eViikkiin viitetietoja mm. sellaisista vanhoista 
opinnäytteistä, joita ei löydy HELKAsta.  Agriforest-sanastoon liitimme sähköisen 
palautelomakkeen helpottamaan uusien termien ehdottamista.  Panostimme erityisesti 
sanastojen kehittämiseen. Selvitimme mitä eri sanastoja Matri-aloilla käytetään ja 
julkistimme tulokset marraskuussa pidetyssä perinteisessä Matri-seminaarissa.  
 
NOVA-kirjastojen yhteistyö 
 
Osallistuimme yhdessä Eläinlääketieteellisen kirjaston kanssa NOVA-yliopiston (The 
Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University) kirjastoyhteistyöhön entiseen 
tapaan. NOVA-kirjastojen yhteinen kokous pidettiin helmikuussa Kööpenhaminassa ja 
joulukuussa Oslossa. Helmikuun kokouksen yhteyteen oli yhteistyössä FAO:n kanssa 
organisoitu sanastoseminaari, joka keskittyi ontologiaan.  
 
NOVA-kirjastot tekivät hanke-esityksen pohjoismaisten tutkimustietojen kokoteksti-
aineistojen tietokanta-arkiston perustamista koskevasta esitutkimuksesta, mutta 
Nordiska ministerrådet ei myöntänyt hankkeelle rahoitusta. Kokotekstiarkisto mahdol-
listaisi tutkijoiden omatoimisen julkaisutoiminnan hyödyntäen em. tietokannan 
välineitä, kansainvälisen standardin mukaista Eprints-ohjelmaa ja OAI-standardia. 
 
NOVA-kirjastot päättivät lakkauttaa NOVAGate-aihehakemistopalvelun ylläpidon syys-
kuusta alkaen vedoten ressurssisyihin ja Google-hakukoneen suosioon Internetin 
hakuvälineenä. Kirjastomme sopi omien aineistojensa siirtämisestä Jyväskylän yli-
opiston kirjaston ylläpitämään Suomen virtuaalikirjasto –palveluun, koska sillä on 
yhteistyö myös eurooppalaisen Renardus-palvelun kanssa. Näin ollen Suomen viitteet 
olisivat käytettävissä entiseen tapaan. Renardus tarjoaa yhden www-sivun kautta 
pääsyn useisiin tutkijoille ja opiskelijoille suunnattuihin eri alojen aihehakemistoihin 
sekä mahdollisuuden tehdä samanaikaisesti hakuja niiden sisällöstä. 
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Open Access 
 
Osallistumme Svenska handelshögskolanin koordinoimaan Open Access –hankkee-
seen, jolle opetusministeriö myönsi rahoitusta. Kolmantena osapuolena hankkeessa 
on Teknillisen korkeakoulun kirjasto. Kirjastomme osallistuu hankkeessa e-aineiston 
kokoamiseen ja palvelun kehittämiseen. Tavoitteena on open access -pohjaisen e-
julkaisemisen edistäminen Viikin kampuksella. Osallistumme myös digitaaliseen 
arkistointiin soveltuvan aineiston kartoitukseen Viikin kampuksen toimialoilla. Lisäksi 
kokeilemme DSpace-ohjelmiston soveltuvuutta ja testaamme ohjelmiston toiminnal-
lisuutta Helsingin yliopiston verkkoympäristössä. 
 
 
 
5. TILASTOT 2000-2003 
 

2000 2001 2002 2003

Henkilöstö (htv) 53 44 45 46

   vakinaiset virat vuoden lopussa 43 38 39 36

   tilapäiset htv:t 10 6 6 10

Kirjastokäynnit, joista 256 047 221 396 233 245 252 643

   yleinen lehtilukusali 32 421 34 382 39 145 34 705

   24h-lukusalit 976 7 104 16 444

Rekisteröity lainaus ja uusinnat 224 060 210 949 221 054 231 732

Kaukopalvelu, toimeksiannot 14 933 11 348 9 289 7 954

   annetut (toimitettu omista kokoelmista) 10 618 8 523 6 952 5 608

   saadut (välitetty muista kokoelmista) 1 785 1 713 1 361 1 628

Tietopalvelutoimeksiannot 863 918 1 018 1 060

Annettu opetustunteja 524* 390 412 597

Osallistujia 1 500 1 951 1 351 1 323

Yleisesittely- ja vierailijaryhmät 114 79 46 27

   osallistujia (henkilöä) 1 518 795 455 290

Hyllymetrejä yhteensä, joista 13 467 13 568 13 726 13 348

   monografiat 3 162 3 177 3 200 3 206

   kausijulkaisut 10 302 10 388 10 513 10 130

   kartunta 142 131 449 143

   poistot 2 546 30 291 521

Kausijulkaisunimekkeet, joista 6 666 6 419 4 060 3 595

   ostettuja 864 802 660 665

Elektroniset lehdet (pääsy yliopiston verkosta) ** 4 000 8 000 9 200

Viitteet luettelotietokannassa 106 863 115 593 137 622 130 761

Viitteiden kartunta kaikkiin tietokantoihin yhteensä, josta 12 559 8 197 11 674 12 186

   Julkiin 850 1 508 1 214 1 556

   kansainvälisiin tietokantoihin (Agris, Eiard, Nova) 55 99 167 91

* Eri tilastointiperusteet v. 2000

** Elektronisista lehdistä suurin osa on hankittu yliopiston kayttöön osana FinELib-konsortiota. 

 Arvio sisältää myös eri kirjastojen omia hankintoja, jotka käytettävissä yliopiston verkossa. 

 

 21


