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Kirjastonjohtajan katsaus 
 
Viikin tiedekirjastolla on vankka rooli paitsi Viikin kampuksen opettajien, tutkijoiden ja 
opiskelijoiden kirjastopalveluiden hoitajana, myös toimialojensa valtakunnallisena 
palvelukeskuksena. Tämä rooli pohjautuu historiaan. Viikin tiedekirjaston edeltäjät 
Maatalouskirjasto ja Metsäkirjasto olivat alojensa keskuskirjastoja. Myös entinen 
Eläinlääketieteellinen kirjasto toimi alansa ainoana tieteellisenä kirjastona 
epävirallisen keskuskirjaston roolissa. Luonnontieteiden alalle ei koskaan nimitetty 
keskuskirjastoa, mutta entinen Luonnontieteiden kirjasto oli kokoelmiltaan mittava ja 
siten silläkin oli rooli tässä järjestelmässä ylläpitää oman alansa kokoelmia muita 
kirjastoja laajemmassa mitassa. Keskuskirjastoista kehittyi alojensa tietokeskuksia ja 
ne palvelivat kaikkia kirjaston alan tiedontarvitsijoita. Opetusministeriö kumosi 
Valtioneuvoston päätöksen tieteellisistä keskuskirjastoista vuoden 2003 lopulla. 
Helsingin yliopisto tukee rahallisesti kirjastojen ns. yliopistollisia erityistehtäviä, mikä  
perustuu yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan laatimiin mittareihin. Viikin 
tiedekirjastolle tämä rahoitus on tärkeä lisä toimintamäärärahaan, koska näiden 
tehtävien osuus kirjaston kokonaistoiminnasta on yli 30 %.         
 
Viikin tiedekirjaston valtakunnallinen rooli näkyy erityisesti sen yhdeksän toimialan 
palvelujen kehittämisenä. Vuoden 2004 alussa kirjastoon organisoitiin  
toimialapalvelut-ryhmä tehostamaan yhteyksiä sekä kirjaston ja kampuksen 
toimijoiden välille että yliopiston ulkopuolisiin tahoihin. Ulkopuoliset 
yhteistyökumppanit saavat äänensä kuuluviin myös kirjaston kolmen toimialoittaisen 
neuvottelukunnan kautta, joiden jäsenistä ne muodostavat puolet. Kirjaston rooli maa- 
ja metsätalousministeriön hallinnonalan kirjastoyhteistyössä syvenee entisestään, kun 
ministeriön asettama kehittämishanke julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittämiseksi 
löytää toimivan organisaatio- ja rahoitusmallin perinteiselle MATRI-yhteistyölle. Se on 
jatkunut jo 1990-luvun alkupuolelta asti  Viikin tiedekirjaston ja entisen 
Maatalouskirjaston vetämänä. Keskeinen haaste MATRI-yhteistyössä on kirjaston 
eVIIKKI-tietokannan kehittäminen palvelemaan koko toimialaa entistä joustavammin. 
 
Viikin tiedekirjasto on nyt suunnitellussa koossaan Eläinlääketieteellisen kirjaston 
liityttyä siihen vuoden 2004 aikana. Nyt voidaan jättää historiaan jatkuvien muuttojen 
ja kuljetusten aikakausi ja katsoa eteenpäin. Tulevaisuudessa häämöttävät uudet 
mahdollisuudet palvella kirjaston toimialoja    tiedonhaun ja -hallinnan tarpeissa. 
Kirjaston henkilökunta on kasvanut tehtäviensä mukaan tärkeäksi kampuksen 
yksiköiden yhteistyökumppaniksi, toimijoidensa menestystekijäksi kirjaston vision 
mukaisesti.  

 

Viikissä 25.4.2005 
Heli Myllys 
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1. Palvelut 

1.1. Paikallis- ja kaukopalvelut 
 
Viikin tiedekirjaston käyttäjäkunta koostuu lukuisista Helsingin yliopistoon kuuluvista 
tai sen ulkopuolisista asiakasryhmistä, joista suurin on Helsingin yliopiston opiskelijat. 
Kirjaston monipuolisessa ja virikkeellisessä oppimis- ja työskentely-ympäristössä  
ovat tarjolla painettujen aineistojen lainauspalvelut ja kopiointimahdollisuudet, 
lainauspisteen tarjoama yleis-, kokoelma- ja tietokantaneuvonta, luku- ja 
ryhmätyöskentelytilat sekä atk-työasemat. Asiakkaille on  yhä enenevässä määrin 
tarjolla mahdollisuuksia myös kirjastoaineiston itsenäiseen hallintaan: lainaamiseen ja 
palauttamiseen automaattien avulla, lainojen uusimiseen ja aineiston varaamiseen 
verkon välityksellä sekä elektronisten tietoaineistojen parissa työskentelyyn. 
Sähköisten aineistojen  käytön mahdollisuuksia on  parannettu myös Helsingin 
yliopiston ulkopuolisille asiakkaille. Kaukopalvelun kautta Viikin tiedekirjaston 
aineistoja lähetetään lainoina ja kopioina kirjaston ulkopuolelle ja paikalliset asiakkaat 
voivat saada käyttöönsä lainoina ja kopioina sellaisia aineistoja, joita kirjaston 
kokoelmissa ei ole. 
 
Vuonna 2004 toteutetun Viikin tiedekirjaston palvelujen organisointiprojektin avulla 
uudistettiin kirjaston sisäistä toiminnallisten ryhmien rakennetta vastaamaan entistä 
paremmin muuttuvaa ympäristöä, muuttuvia työtehtäviä ja palvelutoimintoja. Toimiva 
organisointi, selkeät työnjaot ja erityyppisten palvelujen koordinointi ovat 
edellytyksenä palvelujen hyvälle laadulle. Hankkeen tuloksena lainausryhmä ja 
kaukopalveluryhmä yhdistettiin paikallis- ja kaukopalvelut –nimiseksi toiminnalliseksi 
ryhmäksi. Asiakaspalvelujen koordinointiryhmä varmistaa tiedon kulun kirjaston eri 
toimintojen ja palvelujen välillä, ja lainauksen ydinryhmä hoitaa lainauspalveluihin 
liittyviä päivittäisiä käytännön asioita (kaavio 1). Organisaatiouudistus astui voimaan 
vuoden 2005 alussa.  

 
Kaavio 1. Viikin tiedekirjaston organisaatiomalli tuotannollisten ryhmien osalta vuoden 
2005 alusta lähtien. Kaaviossa kaksi ylintä toiminnallista ryhmää tuottavat välittömiä 
asiakaspalveluja. Alimpana olevat kolme toiminnallista ryhmää tuottavat kokoelma- ja 
tietokantatuotantopalveluja. Katkoviivoilla kuvataan näiden tukiryhmiä. 
 

Lainauksen 
koordinointi 
Neuvonnan 
koordinointi 

Kaukopalvelu 

Koulutus 
Viestintä 

ATK 
Tietopalvelu 

Paikallis- ja kaukopalvelut Verkkopalvelut

Toimialapal- 
Asiakaspalvelun Lainauksen ydinryhmä
koordinointi- 

Kokoelmat Hankinta-
luettelointi

Sisällönkuvailu

velut 

ryhmä 
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Eläinlääketieteellisen kirjaston yhdistyminen tiedekirjastoon toi mukanaan yhden 
toimialan lisää, laajennuksen asiakaskuntaan ja uusien toimintojen ja käytäntöjen 
opettelua niin henkilökunnalle kuin eläinlääketieteellisiä aineistoja käyttäville 
asiakkaillekin.   
 
Toimivat, hyviksi havaitut henkilökohtaiset palvelut ja muut käytännöt jatkuivat 
ennallaan lainauspisteessä ja kaukopalveluyksikössä. Vuonna 2004 tehtyjen 
asiakaskyselyjen kiittävien kommenttien perusteella voimme todeta, että kirjaston 
palvelujen taso on pystytty säilyttämään tiiviin kehittämistyön ohella. Asiakas-
palautteen saamiseksi kirjasto on perinteisesti järjestänyt vuosittain kaksi 
asiakaskyselyä. Keväällä 2004 toteutettiin yhden päivän ovensuukysely, joka oli 
sisällöltään entistä lyhyempi ja asiakasystävällisempi. Marraskuussa toteutettiin 
Helsingin yliopiston kirjastojen kaksivuotisen Käyttötutkimushankkeen pilottikysely. 
Hankkeen tavoitteena on luoda verkkoon kirjastojen yhteinen kysely- ja 
palautteenkeruujärjestelmä, joka tukee kirjastopalvelujen laatua. 
 
Lainauspalvelujen, kuten lainauksen, lainojen uusintojen, varausten, 
asiakasilmoitusten sekä myöhästymis- ja varausmaksujen  käytäntöjä kehitetään 
keskitetysti Helsingin yliopiston kirjastojen piirissä. Vuoden 2003 lopulla otettiin 
käyttöön lainojen uusintakatto. Rajoitettu lainojen uusimismahdollisuus pienensi 
lainojen ja uusintojen kokonaismäärää, vaikka lainojen määrä kasvoi. Kirjastossa 
kävijöiden määrä kasvoi noin 5 % kampuksen toimijoiden määrän lisääntymistä 
mukaillen (kaavio 2). Kuluneena vuonna asiakkaille ryhdyttiin lähettämään 
sähköpostitse varausten noutoilmoituksia ja palautuskehotuksia. Tämän keskitetysti 
suunnitellun ja ylläpidetyn toiminnan testikäyttö aloitettiin lokakuussa Viikin 
tiedekirjaston toimiessa pilottina. 
 

Kävijät ja paikallislainat 1999-2004
Vuoden 2004 lukuihin sisältyy entisen Eläinlääketieteellisen kirjaston osuus, joka ei sisälly 

vertailulukuihin 1999-2003
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Kaavio 2. Kävijät ja paikallislainat 1999-2004 
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Kaukopalvelussa vuoden teemana oli uuden eläinlääketieteen alan asiakaskunnan 
palveluihin perehtyminen ja sisäisten käytäntöjen ja työnjakojen kehittäminen. 
Kaukopalvelun toimeksiantojen määrä kasvoi hiukan vuonna 2004, mikä johtui 
pääasiassa eläinlääketieteellisten aineistojen tilaajien siirtymisestä Viikin tiedekir-
jaston asiakkaiksi.  
 

1.2. Toimialapalvelut 
 
Vuonna 2004 perustettiin kirjaston strategian mukaisesti toimialapalvelut-ryhmä, jonka 
vetäjänä toimii palvelujohtaja ja jäseninä ovat kirjaston yhdeksän toimialan 
vastuuhenkilöt ja heidän varamiehensä. Ryhmän tehtäväksi määriteltiin kampuksen 
toimijoiden ja kirjaston yhteistyön edistäminen. Sen keskeinen toiminta-alue on 
asiakaskoulutuksen koordinointi, koska toimialavastuuhenkilöiden yksi tärkeimmistä 
tehtävistä on antaa oman toimialansa tiedonhaun ja –hallinnan koulutusta varsinkin 
opintojen myöhemmässä vaiheessa oleville opiskelijoille. Tiedekirjaston runsaasta 
tiedonhankinnan opetuksesta on kerrottu tarkemmin luvussa 1.4. Tieto- ja koulutus-
palvelut. 
 
Viikin oppimiskeskuskonsepti on laajentunut eläinlääketieteellisen tiedekunnan muu-
tettua kampukselle EE-taloon. Tiedekunnan opetus perustuu ongelmalähtoisen 
oppimisen menetelmään, jota tukevat kaksi oppimiskeskusta. Näistä Clinicum 
sijaitsee tiedekunnan tiloissa Hämeentiellä ja Veterinarium Viikin kampuksella. 
Kirjasto antaa tiedonhaun ja –hallinnan opetusta näissä tiloissa. Lisäksi kirjasto 
organisoi päivystyspalvelun Clinicumiin siihen asti, kunnes myös tiedekunnan kliiniset 
laitokset siirtyvät Viikkiin vuonna 2006. 
 
Vuodesta 2004 alkaen kirjastolla on kolme neuvottelukuntaa aiemman kuuden 
toimialoittaisen neuvottelukunnan sijaan. Neuvottelukunnat ovat: 
 biotieteet ja biotekniikka; ekologia, systematiikka ja ympäristöala 
 elintarvikeala, eläinlääketieteellinen ala ja farmasia 
 kotitalous- ja kuluttaja-ala; maatalousala; metsä- ja puuala; talous- ja yhteiskunta-

tieteellinen ala 
  
Neuvottelukuntien tehtävänä on toimia yhdyssiteenä kirjaston ja käyttäjien välillä. 
Neuvottelukuntien jäsenistä puolet ovat Helsingin yliopistosta ja puolet ulkopuolisia. 
Kukin neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin Viikin 
tiedekirjaston toimintakertomus vuodelta 2003 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 
vuodelle 2005 sekä lisäksi kirjaston suunnitelmia informaatiolukutaidon edistämiseksi,  
Open Access –hankkeita, Helsingin yliopiston kirjastojen seuranta-arviointia 2004 ja 
NELLI-portaalia.  
 

1.3. Kokoelma- ja tietokantapalvelut 
 
Vuonna 2004 panostettiin erityisesti kirjaston kokoelmien muuttoihin ja tilajärjestelyi-
hin sekä kokoelmien karsintaan ja takautuvaan luettelointiin.  Suurimmat operaatiot 
olivat kausijulkaisukokoelmien uudelleenjärjestely kirjastossa sekä eläinlääketieteelli-
sen kirjaston aineistojen muutto. Varsinaisten aineistojen siirtojen lisäksi tehtiin paljon 
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suunnittelu- ja tietokantatyötä koko vuoden. Kirjaston  kokoelmapolitiikan mukaan 
kokoelmia karsitaan ja jätetään vain kampuksen toimialoihin kuuluva kirjallisuus. 
 
Kirjaston kokoelmissa on painettuja aineistoja lähes 13 500 hyllymetriä. Helsingin 
yliopiston kirjastojen asiakkailla on käyttöoikeus noin 10 000 elektroniseen lehteen, yli 
200 tietokantaan ja noin 2 000 e-kirjaan. Vuonna 2004 kirjastoon tuli runsaat 3 500 
painettua kausijulkaisunimekettä, joista suurin osa saatiin kirjaston kokoelmiin 
maksutta vaihtoina tai lahjoituksina (kaavio 3).   
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Kaavio 3. Kausijulkaisut vuosina 2001-2004 
 
Edellisvuosien tapaan uusia aineistoja eli kirjoja, kausijulkaisuja ja elektronisia 
aineistoja hankittiin pääosin Viikin laitosten esitysten perusteella. Hankintaesitysten 
tekemistä helpotettiin kehittämällä tätä varten uudenlainen verkkolomake. Vuoden 
2004 kirjahankinnoissa pääpaino oli kurssikirjoissa (kaavio 4). Kurssikirjatarjontaa  
parannettiin hankkimalla lisäkappaleita eniten kysytyistä nimekkeistä. Opiskelijoille ja 
Viikin laitosten kirjastoyhdyshenkilöille järjestettiin keskustelutilaisuus kirjaston 
kurssikirjahankinnoista. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kirjastoon saatava 
tieto kurssivaatimuksissa olevasta kirjallisuudesta edistää kirjaston pyrkimystä hyvään 
asiakaspalveluun.  
 
Elektroniset aineistot hankittiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kirjastojen kesken 
(kaavio 5). Oman kampuksen tieteenaloja edustavaa aineistoa hankittiin myös ilman 
yhteistyökumppaneita.  
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Kaavio 4. Kurssikirjojen ja muiden monografioiden ostot vuosina 2001-2004 
 
 
 ACS (American Chemical Society) 
 BioMed Central 
 Biosis & Biological abstracts 
 CAB 
 Chemical Abstracts (SciFinder Scholar) 
 CRC Press e-kirjat * 
 CSA/IPA (International Pharmaceutical Abstracts) 
 Current Contents 
 EBSCO (Academic Search Premier) 
 Highwire * 
 ISI / Web of Knowledge (Web of Science) & JCR 
 ISI / Current contents 
 Knovel-e-kirjat 
 Nature – Research and Review journals 
 Micromedex 
 Science online ja Science Now * 
 Source OECD 

 
* Viikin tiedekirjasto osallistuu rahoitukseen vuodesta 2004 alkaen 
 
 
Kaavio 5. Helsingin yliopiston elektronisia yhteishankintoja, joiden rahoitukseen Viikin 
tiedekirjasto osallistuu 
 
Elektronisia aineistoja hankitaan yhä enemmän. Tämän aineiston monipolvisesta 
hankintaketjusta tehtiin prosessikuvaus johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)-
koulutuksen kehittämistyönä. Prosessikuvauksessa tarkasteltiin kirjaston yhteyksiä 
asiakkaisiin, kustantajiin, välittäjiin, yliopiston muihin kirjastoihin ja kansalliseen 
FinELib-hankintayhteistyöhön. Kaavio 6 on yksinkertaistettu prosessikuvaus, jota 
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analysoitiin jakamalla se tarkemmin erillisiin vaiheisiin. Eri vaiheiden sisältö kuvailtiin, 
vastuuhenkilöt nimettiin sekä tunnistettiin kehittämiskohteita, joihin ideoitiin 
ratkaisuvaihtoehtoja.  JET-koulutuksesta on tarkemmin kohdassa 2.2. Henkilöstön 
kouluttautuminen. 

 
Kaavio 6. Yleiskuva verkkoaineistoprosessista Viikin tiedekirjastossa 
 
Tiedekirjastoon hankitut aineistot luetteloidaan ja sisällönkuvaillaan Helsingin 
yliopiston yhteiseen HELKA-kokoelmatietokantaan. Kotimaisten, Viikin kampuksen 
alojen lehtiartikkelien sisällönkuvailu ja viitetietojen tallennus ARTO-tietokantaan on 
tärkeä osa valtakunnallista kirjastoyhteistyötä. Tiedekirjastolla on oma Agriforest-
sanasto, joka on apuväline hakusanojen valintaan ja sisällönkuvailuun maatalous-, 
metsä-, elintarvike-, kotitalous-, kuluttaja- ja ympäristöaloilla. Sanastossa on 
suomenkielisiä asiasanoja, englanninkielisiä vastineita sekä kasvilajien, kasvitautien 
ja tuhoeläinten tieteellisiä nimiä. Kuluneena vuonna sanaston kehittämiseksi tuotettiin 
verkkolomake, jolla sanastoon voi ehdottaa uusia termejä.  
Lisäksi Viikin tiedekirjasto tuottaa erityisesti toimialojensa tarpeisiin eVIIKKI-
tietokantaa, johon kootaan ARTO- ja HELKA -tietokannoista tiedekirjaston tallentamat 
viitetiedot. eVIIKKI sisältää myös joitakin erikoisaineistoja, kuten Metsähistorian 
seuran kotimaisia metsäalan arkistoviitteitä. eVIIKKI on vapaasti ja maksutta 
internetissä kansalaisten käytettävissä. Sen tuottaminen on osa Maa- ja 
metsätalousministeriön toimialoilla tehtävää MATRI-yhteistyötä. 
Viikin tiedekirjasto on ollut Suomen AGRIS-keskus jo vuodesta 1976 lähtien ja vastaa 
keskitetysti Suomessa julkaistun maatalousalojen tiedon toimittamisesta FAO:n 
AGRIS –tietojärjestelmään (Information System for Agricultural Sciences and 
Technology). AGRIS-tietokantaa varten kirjastossa sisällönkuvaillaan ja luetteloidaan 
valikoiden pääasiassa tieteellisiä julkaisuja.  
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Tallennettaessa kirjojen ja kausijulkaisujen tietoja HELKA-kokoelmatietokantaan hyö-
dynnettiin entistä enemmän kopioluettelointia sekä koti- että ulkomaisista kirjasto-
tietokannoista. Tämä on osaltaan helpottanut luettelointityötä, mutta toisaalta vaatinut 
luetteloijilta entistä enemmän ammattitaitoa ja tarkkuutta. Kirjaston edustaja on 
osallistunut HELKA-luetteloinnin työryhmän puheenjohtajana kansallisia sääntöjä 
kehittävän luettelointityöryhmän toimintaan. Painettujen lehtien rinnalle ilmestyneet 
elektroniset versiot ovat lisänneet luettelointi-työtä, koska molemmat versiot täytyy 
luetteloida erikseen. Lisääntyvät elektroniset aineistot ja verkkoympäristössä 
työskentely ovat muuttaneet luettelointityön enemmän yhteistyötä vaativaksi. 
Viikin kampuksen julkaisuarkisto DViikki (http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/dviikki) 
avattiin pilottikäyttöön vuoden 2004 lopulla. Tätä oli edeltänyt kehitystyö Hankenin 
kirjaston koordinoimassa Open Access -hankkeessa. DViikki-palvelu tarjoaa 
kampuksen oppiaineille ja tutkimusryhmille välityskanavan ja säilytyspaikan 
elektroniselle aineistolle. Aineisto voi olla esimerkiksi raportteja, artikkeleita tai  kuvia. 
DViikistä voi hakea, lukea ja tulostaa aineistoa. Palvelusta on mahdollista siirtää 
dokumentit pitkäaikaissäilytykseen Kansalliskirjaston tarjoamaan DORIA-palveluun. 
DViikki perustuu avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistoon, joka mahdollistaa lisäksi 
yhteishaun standardin mukaan tuotetuista julkaisuarkistoista.  
Tiedekirjaston vanhan metsäkirjallisuuden digitoiminen jatkui. Työn tehostamiseksi 
kirjastoon hankittiin skanneri ja kirjastossa tuotettiin käsikirja digitointityön avuksi. 
Käsikirja sisältää työn kuvauksen ja myös ohjeet tekijänoikeuskäytäntöihin. Vuonna 
2004 digitoidut 34 julkaisua ja muutkin hankkeessa aiemmin digitoidut aineistot ovat 
luettavissa DViikki-palvelun kautta. 
 

1.4. Tieto- ja koulutuspalvelut 
 
Informaatiolukutaito ja sen opetus oli vuoden keskeinen teema monenlaisissa 
yhteyksissä. Syksyllä 2005 Helsingin yliopistossa käyttöön otettavaa opiskelijoiden 
TVT-ajokorttia työstettiin ja kirjaston edustaja oli mukana asiaa valmistelleessa 
projektiryhmässä. TVT-ajokortti on kaikkien tiedekuntien ensimmäisen vuoden opiske-
lijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan opintokokonaisuus, joka koostuu seuraa-
vista osioista: Helsingin yliopiston ATK-ympäristö, työaseman käyttötaidot, Internet ja 
verkkoviestintä, tiedon muokkaaminen ja esittäminen, tiedonhankinta, tietoturva. 

Syksyllä 2005 voimaantuleva tutkinnonuudistus nosti esille tiedonhankinnan opetuk-
sen integroimisen muuhun yliopisto-opetukseen. Tiedekirjaston tarjoama tiedonhaun 
ja –hallinnan opetus on jo nyt osana esimerkiksi monen oppiaineen seminaarikurssia.  
Myös pohjoismaisella tasolla NOVA-kirjastojen kokouksessa lokakuussa 2004 
informaatiolukutaito oli esillä. Tästä on enemmän luvussa 3.3. Valtakunnallinen ja 
kansainvälinen yhteistyö. 

 
Kirjasto tarjoaa yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille tiedonhankinnan vakio-
kursseja ja oppiaineiden toivomusten mukaan räätälöityä tiedonhankinnan opetusta. 
Koulutustuntien ja opetukseen osallistuneiden määrät kasvoivat vuoteen 2003 
verrattuna. Muihin Helsingin yliopiston kirjastoihin verrattuna tiedekirjasto antaa eniten 
tiedonhankinnan opetusta. Viikin tiedekirjaston tiedonhankinnan opetuksen mallin 
mukaisesti tarjosimme opetusta ensimmäisen vuoden opiskelijoille sekä myöhem-
mässä opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille. Monessa oppiaineessa tilattiin räätä-
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löityä tiedonhaun perusopetusta ensimmäisen vuoden opiskelijoille, ja tiedon-
hankinnan opetusosuus oli osana useaa seminaarikurssia. Järjestetyistä vakio-
kursseista mainittakoon ”Elektroniset lehdet ja kirjat” –kurssi ja RefWorks-lähdeviittei-
den hallintaohjelmaan perehdyttävä kurssi. Verkkokurssina suoritettava tiedonhan-
kinnan kurssi ”Y137 Tiedonlähteet hallintaan”  kasvatti suosiotaan edelleen ja vuonna 
2004 sen suoritti 103 opiskelijaa.  
 
Kirjasto järjestää räätälöityä opetusta myös yliopiston ulkopuolisille tahoille. Erityisesti 
yhteistyö eläinlääkärien täydennyskoulutuksen kehittämiseksi Helsingin yliopiston 
koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa on tiivistä. Yhteistyön tavoitteena on 
yhdistää tiedekirjaston tarjoama tiedonhankinnan koulutus  olennaiseksi osaksi 
täydennyskoulutusta. Esimerkiksi ”Food safety - elintarvikeketjujen turvallisuuden 
hallinta” -ohjelman neljään moduuliin erityistilanteiden hallinta, prosessihygienia, riski-
analyysi ja laadunhallinta kuuluu integroituna tiedonhankinnan opetus. Eläinlääkäreitä 
varten koottiin ”Eläinlääkärin tiedonlähteet” -portaali, josta löytyvät alan keskeiset 
tiedonlähteet. 
 
Vuoden 2005 alussa käyttöönotetun NELLI-portaalin (http://www.nelliportaali.fi) kehit-
tämiseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon osallistuminen vaati tiedekirjastoltakin suuren 
panostuksen vuonna 2004. NELLI on kansallinen tiedonhakuportaali, josta voi 
samanaikaisesti hakea tietoa useasta tiedonlähteestä. Portaalissa on viitetietokantoja, 
kokotekstitietokantoja, e-kirjoja, hakuteoksia, sanakirjoja ja kirjastoluetteloita. Sen 
avulla voi esimerkiksi tehdä automaattisen tiedonseurannan ja koota itselleen 
kokoelman eniten käyttämistään elektronisista lehdistä ja tiedonlähteistä. NELLIn 
käyttöä helpottaa se, että lähes kaikki siinä olevat tiedonlähteet on kuvailtu. Viikin 
tiedekirjastossa kuvailtiin Viikin alojen tiedonlähteet sekä osallistuttiin NELLI-oppi-
materiaalien ja tiedotuksen suunnitteluun. Myös NELLIn taustalla olevien työkalujen, 
Metalibin ja SFX:n, toimintaan oli perehdyttävä.  
 
Kirjaston tietoasiantuntija toimi edelleen Helsingin yliopiston osaamistietokantojen 
(TUHTI, ASTI, MUTI, YHTI ja PATENTTI) kouluttaja-kehittäjänä, jonka tehtäviin 
kuuluu vuosittain neljän tallennuskoulutuksen järjestäminen kaikille näihin tietokantoi-
hin tallentaville sekä tallennusneuvonta puhelimitse ja sähköpostitse. Helsingin 
yliopiston tutkimushankkeita sisältävä TUHTI-tietokanta on ollut käytössä vuodesta 
1995 ja se on todettu edelleen tarpeelliseksi erityisesti tutkimustiedon levittämisessä 
yliopiston ulkopuolisille tahoille. Tietokannan kehittämishanke on suunnitteilla vuo-
deksi 2005. 
 
Kirjaston asiakaspalvelussa myös neuvonta on siirtynyt yhä enenevästi verkkoon. 
Sähköpostikyselyjä varten perustettiin ”Kysy kirjastonhoitajalta” -palvelu kirjaston 
kotisivulle. Elektronisten aineistojen kasvavan käytön myötä myös niitä koskevia 
kyselyitä voi tehdä valitsemaansa kampuskirjastoon e-lehtitietokannan ja NELLI-
portaalin yhteydessä olevasta palautelinkistä. Alkuvuonna aloitetun palvelun kautta 
tuli kyselyitä lähes 150, kun taas paikallisneuvonnan tiedonhakujen määrä väheni 
vastaavasti.  
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1.5. Tiedotus- ja näyttelytoiminta 
 

Kirjaston ulkoisen, asiakkaille tarkoitetun tiedotuksen tärkeimmät väylät olivat kirjaston 
www-sivut ja sähköinen tiedotuslista. Oman tiedotuslistan lisäksi kirjaston asioista 
tiedotettiin ”Ajankohtaista verkko-opetusasiaa MMTDK:n opettajille” –listalla. Paikallis-
tiedotusta kirjaston tiloissa hoidettiin paperitiedotteilla. Kirjaston www-sivujen ulkoasu 
uudistettiin yliopiston uuden visuaalisen ilmeen mukaiseksi (kuva 1). Samalla myös 
tarkasteltiin sivuston rakennetta ja sisältöä ja lopputulos onkin hyvä ja toimiva. Myös 
kirjaston yleisesitteet uudistettiin sisällöllisesti ja ulkoasultaan, teemana niissä on 
”Helsingin yliopiston Viikin tiedekirjasto – toimialojensa menestystekijä”.  Kirjastolle 
luotiin sivusto Helsingin yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden ALMA-intranetiin, 
joka avattiin syyskuussa. 
 

 
 
Kuva 1. Viikin tiedekirjaston uusittu kotisivu 
 
Kirjaston edustaja osallistui yliopiston kirjastojen tiedotusyhteistyöhön Verkkari-lehden 
toimituskunnassa ja kirjastojen tiedottajien toiminnassa. Kirjaston henkilökunnan 
artikkeleita julkaistiin Verkkari-lehdessä. Lisäksi kirjaston tiedotusvastaava  osallistui 
yliopiston laitosviestintäyhdyshenkilöiden tapaamisiin ja koulutuksiin. 
 
Viikin tiedekirjasto osallistui toimialojen messuihin ja tapahtumiin. Kirjastolla oli näytte-
lytila Pääkaupunkiseudun Metsäpäivillä 28.8.2004. Eläinlääkäripäivillä lokakuussa 
kirjastolla oli yhteinen osasto Palmenian Länsi-Uudenmaan yksikön kanssa. Teemana 
oli erityisesti Palmenian ja tiedekirjaston yhteistyö eläinlääkäreiden täydennys-
koulutuksessa. Marraskuussa farmasian päivillä oli tarjolla kirjaston esitteitä. 
 
Infokeskuksessa järjestetiin 13.12.2004 perinteinen Lucian päivän tapahtuma talon 
toimijoiden yhteistyönä (kuva 2). Infokeskus oli myös lokakuussa toteutetun Viikki-
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päivän keskuspaikkana. Viikki-päivän teeman mukaisesti kirjastossa oli esillä kirja-
näyttely, jonka aiheena oli hyvinvointi. Toinen kaupunginkirjaston kanssa toteutettu 
näyttely liittyi joulun odotukseen. Infokeskuksen pohjakerroksen näyttelyvitriineissä 
olivat esillä Infokeskuksen toimijoiden jouluun liittyvät asetelmat. 
 

 
 
Kuva 2. Koululaiset esiintyivät Lucian päivän tapahtumassa 
 

2. Henkilöstö ja talous 

2.1. Sisäinen viestintä  
 
Tiedekirjaston sisäisen viestinnän käytäntöjä ja nykytilaa pohdittiin erityisesti JET-
koulutukseen liittyneen kehittämishankkeen puitteissa.  Sisäiseen viestintään liittyvät 
asiat toimivat tiedekirjastossa melko hyvin. Viestinnän väylät ja rakenteet ovat jo 
olemassa. Käytössä on hyvä yhdistelmä erilaisia tiedotuskeinoja, joiden käyttö 
tarvitsee kirkastamista ja käytännöistä sopimista tai niiden kertaamista. Kovin suuria 
muutoksia ei tarvitse tehdä. Kirjastolla on käytössä yksinkertainen intranet. Se on 
www-sivusto, johon pääsee vain kirjaston henkilökunnan työasemilta. Tätä intranetia 
on käytetty henkilökunnan kokousten, kirjaston toiminnallisten ryhmien kokousten ja 
johtoryhmän kokousten pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen tallennuspaikkana. On 
pidetty kätevänä, että dokumentit ovat keskitetysti tallennettuina. JET-kehittä-
mistyössä tuotettiin ehdotus tiedekirjaston sisäisen viestinnän pelisäännöiksi. Työ 
jatkuu edelleen, kun säännöistä keskustellaan ja otetaan käyttöön niistä yhteisesti 
hyväksytyt. Yliopiston ALMA-intranetin laajempi hyödyntäminen kirjaston sisäisessä 
viestinnässä siirtyi vuoteen 2005. 
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Kuva 3. Kirjaston pikkujoulut pidettiin Luonnontieteelliseen keskusmuseoon 
kuuluvassa eläinmuseossa 
 

2.2. Henkilöstön kouluttautuminen 
 
Tiedekirjastossa kannustetaan henkilökuntaa osallistumaan koulutuksiin ja  
hankkimaan uusia taitoja, koska jatkuva kouluttautuminen on hyvän kirjastopalvelun 
edellytys. Henkilökunta osallistui monentyyppisiin lyhyt- ja pitkäkestoisiin koulutuksiin, 
koulutuspäiviä kertyi yhteensä 252. Esimerkiksi Helsingin yliopiston 
henkilöstökoulutukseen kukin työntekijä osallistui keskimäärin 4,5 päivää. 
Henkilökunta osallistui erityisesti hallinto-, tietotekniikka- ja työyhteisön 
kehittämiskoulutuksiin. Tietoteknisistä lyhytkursseista mainittakoon Dreamweaver-
kurssi ja tietotekniikan peruskurssit. Työntekijät perehtyivät myös kirjastojärjestelmän 
raportointivälineisiin sekä kansallisen NELLI-tiedonhakuportaalin uusiin Metalib- ja 
SFX-ylläpitovälineisiin. Lisäksi työntekijät osallistuivat kieli-, asiakaspalvelu- ja 
kehityskeskustelukoulutuksiin.  
 
Suuremmat koulutuskokonaisuudet, jotka saatiin päätökseen olivat vuoden kestänyt 
TieVie-kouluttajakoulutus, jonka suoritti yksi kirjaston työntekijä sekä 1,5-vuotinen 
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), jonka suoritti kolme työntekijää. JET-
koulutukseen liittyi työpaikalla tehtävä kehittämishanke. Tiedekirjaston JET-kehittä-
mishankkeet olivat nimeltään ”Viikin tiedekirjaston sisäisen viestinnän käytännöt”, 
”Viikin tiedekirjaston palvelujen organisointi - PALOMA–projekti” ja ”Viikin tiede-
kirjaston tietokantatuotannon toiminnan kehittäminen: verkkoaineistojen prosessi”. 
Töistä ja niiden tuloksista on kerrottu tarkemmin kohdissa 1.1. Paikallis- ja kauko-
palvelut, 1.3. Kokoelma- ja tietokantapalvelut ja 2.1. Sisäinen viestintä.  
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Tiedekirjastossa järjestettiin sisäistä koulutusta luetteloinnista yleensä ja JULKI-
tallennuksesta sekä tiedonhausta. Lisäksi kirjastosta osallistuttiin laajemmin yliopis-
tolla järjestettyihin koulutuksiin, joissa aiheina olivat esimerkiksi elektroninen aineisto 
ja luetteloinnin ohjeelliset tiedot eli auktoriteetit. 
 

2.3. Henkilöstörakenteen kehittäminen 
 
Vakinaisen henkilökunnan määrä vuonna 2004 oli 42 henkilöä ja henkilötyövuosia 
tehtiin 53,5. Henkilökunnan määrä kasvoi Eläinlääketieteellisen kirjaston liityttyä Viikin 
tiedekirjastoon (kaavio 7). Yksi virkailija jäi eläkkeelle ja tämä virka täytettiin.  Viikin 
tiedekirjaston henkilöstörakenteen kehittämistä jatkettiin sen mukaan, mitä kirjaston 
strategisessa suunnitelmassa vuosille 2004-2006 on esitetty.  
Yhdeksän virkailijan kirjastonhoitaja/informaatikko–nimike muutettiin tietoasiantunti-
jaksi. Nimikkeenmuutoksen taustalla oli tarve kehittää  toimialavastuu-
henkilötehtävissä työskentelevien nimikettä paremmin vastaamaan heidän tehtävä-
kuvaansa asiantuntijoina erityisesti tiedonhankinnan kouluttamisessa. Muita toteu-
tettuja nimikkeenmuutoksia, myös asiantuntijaroolin korostamistarpeen takia, olivat 
kehityspäällikkö ja palvelujohtaja.  Kehityspäällikkö keskittyy kirjaston verkkopalve-
luiden kehittämiseen ja uusien tiedonhallintavälineiden käyttöönottoon. Palvelujohtaja 
on uusi tehtävä, jonka tavoitteena on koota kirjaston toimialavastuuhenkilöinä toimivat 
tietoasiantuntijat yhteen ryhmään ja edistää näiden toimintaedellytyksiä sekä tehostaa 
yhteistyötä kampuksen toimijoiden kanssa. Yksi nimikkeenmuutos 
palkkaustarkistuksineen toteutettiin kirjastosihteeristä tietotekniikkasuunnittelijaksi sen 
perusteella, että suurin osa tehtävistä on tietotekniikkaan liittyviä. Tehtäväkierron 
myötä muutettiin yksi osastosihteerin nimike kirjastosihteeriksi. 

Henkilöstön määrä 1999-2004 (31.12) 
Vuo den 2004 lukuihin sisältyy ent isen Eläinlääket ieteellisen kirjasto n o suus, jo ka ei 

s isälly vertailulukuihin 1999-2003. 
Eläinlääket ieteellisestä kirjasto sta siirtyi 6  virkaa.
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Kaavio 7. Virat ja tehdyt henkilötyövuodet 1999-2004 
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Palkkoja korotettiin suunnitelman mukaisesti. Kehityspäällikön, neljän tietoasiantun-
tijan ja kuuden kirjastosihteerin palkkaa korotettiin. Palkankorotukset rahoitettiin 
kirjaston kokonaismenotalouden puitteissa säästöillä, jotka ovat sekä palkkasäästöjä 
että tilasäästöjä. Muista henkilöstöjärjestelyistä on syytä mainita kirjaston osa-
aikaeläkepaketti, joka on voimassa vuosina 2002-2006. Neljä kirjastovirkailijan 
määräaikaista virkasuhdetta rahoitetaan osa-aikaisesti eläkkeellä olevien henkilöiden 
säästyvällä palkkarahalla ja paikataan näin osa-aikaisuuksista syntynyttä henkilötyö-
vuosivajetta.   
 

2.4. Viikin tiedekirjaston talous 
 
Viikin tiedekirjaston johtokunta ja johtosääntö uudistuivat osin vuoden 2004 alusta. 
Johtosääntö uudistettiin muuttunutta Viikin tiedekuntarakennetta vastaavaksi. Johto-
kuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista neljä on opiskelijoita, mikä on puolet aikaisempaa 
enemmän. Biotieteellisellä, eläinlääketieteellisellä ja farmasian tiedekunnalla on yksi 
edustaja kullakin ja maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla kaksi. Lisäksi Biotek-
niikan instituutilla ja Neurotieteiden tutkimuskeskuksella on yhteinen edustaja ja tiede-
kirjaston henkilökunnalla yksi edustaja. Puheenjohtajana jatkaa professori Eero 
Puolanne ja varapuheenjohtajana toimii professori Kielo Haahtela. Vuonna 2004 
johtokunta kokoontui  7 kertaa. 
 
Toinen keskeinen johtosäännön muutos koski rahoituspykälää (10) ”Talousarvio-
varoin katettavat kulut jaetaan 1 §:ssä mainittujen yksiköiden kesken johtokunnan 
erikseen määräämällä tavalla. Huomioon otetaan yksiköiden budjettirahoitus sekä 
ulkoiset varat.” Johtokunta uudisti kirjaston kustannusten jakamisen mallin yliopiston 
konsistorin 15.9.2004 hyväksymien kirjasto- ja tietopalveluiden yleisten rahoitus-
periaatteiden sekä erityisesti erillislaitoksille kohdennettavien kustannusten periaattei-
den mukaisesti. Jo Viikin tiedekirjaston aiemmassa rahoitusmallissa kustannusten 
jakoperusteet muistuttivat konsistorin periaatteita siten, että kaikki kampuksen toimijat 
maksoivat kirjastokustannuksia ja kustannusten jakamisen perusteena käytettiin 
opiskelijamääriä, opettaja/tutkijamääriä sekä budjettirahaa ja ulkopuolista rahaa 
johtokunnan päättämällä tavalla. Viikin tiedekirjaston johtokunta sovelsi tarkoituksen-
mukaiseksi katsomallaan tavalla konsistorin mallia ja päätti kullekin rahoittajayksikölle 
kohdennettavasta prosenttiosuudesta vuosille 2005 ja 2006.  Mainittu konsistorin 
päätös kirjasto- ja tietopalvelujen yleisistä rahoitusperiaatteista ja erikseen erillis-
laitoksille kohdennettavista kustannuksista oli suuri edistysaskel kirjastojen rahoitus-
käytäntöjen yhtenäistämiseksi. 
 
Kirjaston tuotoista rahoittajien myönnöt kasvoivat vuodesta 2003 vuoteen 2004 
runsaat 400 000 € (kaavio 8). Korotuksen syynä oli Eläinlääketieteellisen kirjaston 
liittyminen Viikin tiedekirjastoon. Lisäys virkapalkkakustannuksissa oli kuuden viran 
myötä runsaat 257 000 €. Vastaavasti tietoaineistojen suhteen näkyy kasvuna lähes 
65 000 € (kaavio 9).  
 
Kirjastolla oli käytettävissä ulkopuolista rahoitusta lähes 133 000 €, joka koostui 
pääosin työministeriön palkkarahasta (runsaat 60 100 €) ja hankerahoituksesta. 
Kirjaston maksullisen palvelutoiminnan tulot olivat 145 000 €, joka on samaa tasoa 
kuin vuonna 2004. Jo useamman vuoden ajan nähtävissä ollutta laskevaa trendiä 
maksullisen palvelutoiminnan tuloissa kompensoi vuonna 2004 Eläinlääketieteellisen  
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   Vuoden 2004 lukuihin sisältyy entisen Eläinlääketieteellisen kirjaston osuus, joka ei sisälly 
vertailulukuihin 1999-2003. Eläinlääketieteellisen kirjaston budjetti 2003 oli 351 500 €. 

Rahoittajien osuus kasvanut vuonna 2004 n. 400 000 €.
Vuodesta 2002 Elsevier-kustannukset eivät sisälly kaavioon, koska ne on veloitettu "päältä pois"-

periaatteella koko yliopistossa. Viikin tiedekirjaston rahoittajien Elsevier-osuus yhteensä 
n. 194 500€

 
Kaavio 8. Rahoituspohjan muutos 1999-2004 
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Kustannukset tilinpäätöksissä 1999-2004
Vuoden 2004 lukuihin sisältyy entisen Eläinlääketieteellisen kirjaston osuus, joka ei sisälly vertailulukuihin 1999-2003.
Eläinlääketieteellisen kirjaston budjetti 2003 oli 351 500 €. 
Vuoden 2004 tilakustannuksiin sisältyi Hämeentien vuokrakustannus koko vuodelta ja n. 58 000 € hyvitys siirtyi vuodelle 2005.

 
 
Kaavio 9. Kustannukset tilinpäätöksissä 1999-2004 (Ei sisällä VOK-hankkeen menoja 
eikä Elsevier-lehtien kustannuksia.)  
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kirjaston liittyminen Viikin tiedekirjastoon. Laskevaan trendiin yhtenä syynä on 
rakenteellinen muutos aineistojen käytössä. Lisenssisopimukset rajaavat e-aineistojen 
käyttöä ja tietoverkot tekevät aineistojen itsenäiskäytön helpommaksi. 
 
Tärkeä kysymys vuonna 2004 olivat tilakustannukset. Kirjastolle kohdennettiin 
Hämeentien vuokrakustannus kokonaisuutena vuonna 2004, vaikka tila oli käytössä 
vain puoli vuotta. Tästä aiheutunut hyvitys (58 000 €) tiedekirjaston rahoittajille siirtyi 
vuodelle 2005.  
 
Osallistuminen yliopistollisiin erityistehtäviin kasvoi eläinlääketieteellisen toimialan 
myötä yhteensä 18,3 htv:een, joka on noin 34 % kirjaston kokonaishenkilö-
työpanoksesta vuonna 2004 (kaavio 10). Eläinlääketieteellinen osuus näkyi koro-
tuksena myös rehtorin myöntämässä rahoituksessa tiedekirjaston yliopistollisiin 
erityistehtäviin 337 000 eurosta 373 000 euroon.  Erityisesti kasvoi Helsingin 
yliopiston strategiaan perustuvien tehtävien osuus, mikä johtui henkilökunnan 
runsaasta osallistumisesta kirjastojen yhteisiin työryhmiin ja aikaisempia vuosia  
laajemmasta tallennustyöstä JULKI-tietokantaan. Lisäksi kirjastonjohtajan toiminta 
kirjastojen yhteisenä Kaiku-koordinaattorina kasvatti ko. tehtävää. 
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sopimuksiin perustuvat 
tehtävät

Hy:n strategiaan 
perustuvat tehtävät

Yhteiskunnalliseen 
vuorovaikutukseen 
perustuvat tehtävät

 
 
Kaavio 10. Kirjaston perustehtävät ja yliopistolliset erityistehtävät henkilötyövuosina 
2001-2004 
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3. Yhteistyö 

3.1. Yhteistyö Viikin kampuksella 
 
Viikin opetuksen kehittämispalvelut (VOK) on tiedekirjastoon vuonna 2002 sijoitettu 
hanke. Se on jatkanut toimintaansa johtajan, kahden kouluttajan ja  kurssisihteerin 
voimin. VOK on järjestänyt tieto- ja viestintätekniikkaan sekä yliopistopedagogiikkaan 
liittyvää koulutusta ja konsultointia. VOK on myös koordinoinut kampuksen verkko-
opetuksen tukihenkilöiden tapaamisia ja toimintaa. Viikin tiedekirjaston edustajia toimii 
VOKin ohjausryhmässä, VOKin yhdyshenkilöverkostossa ja verkko-opetuksen 
tukihenkilönä. 
 
VOKin, tietotekniikkaosaston Viikin kampusyksikön ja tiedekirjaston yhteishankkeena 
perustettiin Viikin kampuksen toinen tenttiakvaario syksyllä 2004 kirjaston tiloihin. 
Tämä on hyvä esimerkki kirjaston muuttumisesta ja laajentumisesta uudella tavalla 
oppimista ja opiskelua tukevaksi ympäristöksi. Tietokoneavusteinen tenttijärjestelmä 
mahdollistaa opiskelijan itsenäisen tenttimisen tarkoitukseen varatussa tilassa, joka 
Viikin tiedekirjastossa on yksi sen ryhmätyötiloista ensimmäisessä kerroksessa. 
Opiskelijoiden tullessa tenttiin kirjaston virkailija tarkistaa tenttijöiden henkilöllisyyden 
ja neuvoo tenttipaikkaan liittyvissä asioissa.Tenttiakvaariolla pyritään lisäämään 
joustavuutta yliopistotenttien suorittamiseen, ja hanke on osa yliopiston 
virtuaaliyliopistotoimintaa ja verkko-opetuksen kehittämistä.  
 
Kirjastonjohtaja toimii Viikin kampusyhdyshenkilönä sekä vuoden 2004 alussa 
käynnistyneen kampusneuvottelukunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana. 
Neuvottelukunnan tehtävänä on kampuksen yhteisten asioiden edistäminen. 
Neuvottelukunnan työn tuloksena tuotettiin kampusesite. 
 
Viikin tiedekirjastossa tallennettiin viitetiedot Viikin laitosten henkilökunnan julkaisuista 
Helsingin yliopiston JULKI-tietokantaa varten. Kampuksen laitosten JULKI-yhdys-
henkilöille järjestettiin tiedotustilaisuus julkaisuviitteiden lähettämisestä kirjastoon. 
Samalla esiteltiin tietokantaa ja sen käyttöä. Vuoden 2005 aikana toteutettavan 
tutkimuksen arvioinnin johdosta laitosten henkilökunta toimitti kirjastoon tallennusta 
varten vuoden 2004 julkaisuaineiston lisäksi myös paljon aineistoa aiemmilta vuosilta. 
Vuonna 2004 tallennettujen viitteiden määrä kasvoi puolella edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tutkimuksen arviointi aiheutti myös normaalia runsaammin yhteydenottoja 
laitoksilta kirjastoon. 
 
Edellisvuosien tapaan avustimme kampuksella sijaitsevia laitoksia niiden käsikirja-
kokoelmiin sijoitettavien julkaisujen hankinnoissa, karsinnoissa, siirroissa ja 
viitetietojen tallennuksessa LINDA- ja HELKA-tietokantoihin. 
 
Yhteistyö Helsingin kaupunginkirjaston kanssa 
 
Kaupunginkirjaston Viikin toimipisteen, Viikin kirjaston ja tiedekirjaston yhteistyö jatkui 
entiseen tapaan näyttelyiden, aineistojen hankinnan ja yhteisten tilojen käytön osalta. 
Erityisesti aineistojen hankinnan koordinointi on juurtunut yhteistyötavaksi, eniten 
yhteisen lehtien lukusalin ja tietotorin kirjallisuuden hankinnassa sekä osin 
kurssikirjahankinnassa. 
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3.2. Yhteistyö Helsingin yliopiston kirjastojen kanssa 
 
Helsingin yliopiston kirjastojen kansainvälinen arviointi toteutettiin vuonna 2000 ja 
vuonna 2004 järjestettiin sen seuranta-arviointi, joka vaati suuren työpanoksen myös 
tiedekirjastosta. Kolmen ulkomaisen ja yhden kotimaisen asiantuntijan muodostaman 
paneelin mukaan Helsingin yliopiston kirjastot ovat kehittyneet huomattavasti 
edellisen arvioinnin jälkeen, ja erityisesti he mainitsivat edistysaskeleina e-palvelut, 
Kansalliskirjaston roolin selkiyttämisen, tieto- ja kirjastopalvelujohtajan viran 
perustamisen sekä Aleksandrian oppimiskeskuksen ja Kumpulan tiedekirjaston 
perustamisen. Arvioinnin tulosten pohjalta valmisteltuun toimenpideohjelmaan 
panelistit esittivät Helsingin yliopiston kirjastojen toimintamalliksi koordinoidun 
kokonaisuuden mallia, jolla on koordinoiva johtaja ja pieni keskitetty yksikkö yhdessä 
määriteltyjä koko kirjastolaitosta palvelevia tehtäviä varten. Tärkein kehittämistoimen-
pide on henkilöstöstrategian toimenpideohjelman loppuunsaattaminen ja sen pohjalta 
henkilöstösuunnitelman laatiminen. Lisäksi esitettiin tulevaan kirjasto- ja tietopalvelu-
strategiaan vuosille 2007-2009 sisällytettäväksi kirjasto-organisaation rakenteen, joh-
tajuuden ja rahoituksen selkiyttäminen. Keskeisiä yhteisiä tekijöitä ovat hankinnat, 
palvelut ja infrastruktuuri. 
 
Viikin tiedekirjastossa on jo ryhdytty toteuttamaan monia toimenpideohjelman osia. 
Näistä tärkeimpiä ovat informaatiolukutaitoon ja Open Access –palveluihin liittyvät 
kehitystoimet. Lisäksi kirjaston henkilökunta on jo laajasti verkostoitunut yliopiston 
tason yhteistoimintaan. 
 
Viikin tiedekirjaston luettelointiasiantuntija on antanut koulutusta myös muille HELKA-
kirjastojen työntekijöille sekä Helsingin yliopiston ulkopuolisille kirjastoille ARTO-
tietokannan käytön asiantuntija-apua. HELKA-kirjastojen koulutuksissa aiheina ovat 
olleet luetteloinnin ohjeelliset tiedot eli auktoriteetit, luettelointiformaatin tuntemus ja 
käyttö sekä luetteloinnin yleiskysymykset yhteistyöhön perustuvassa kopioluetteloin-
nissa.  
 
Tiedekirjaston työntekijöitä osallistui Helsingin yliopiston kirjastojen yhteistoiminta-
ryhmiin: HELKA-kirjastojärjestelmään liittyvät ryhmät, e-kirjastoryhmä, e-teknologia-
ryhmä, kirjastojen tiedottajien yhteistoiminta, NELLI-portaaliin liittyvä yhteistyö sekä 
kirjastojen tietotekniikkaneuvottelukunta. Kirjastojen tietotekniikkaneuvottelukunnan 
tehtävänä on kirjasto- ja tietopalveluihin liittyvän tietotekniikan kehittäminen 
yliopistossa sekä aloitteiden ja esitysten tekeminen kirjasto- ja tietopalvelutoimi-
kunnalle, kirjastoille ja Kansalliskirjastolle. Työryhmä toimii myös HELKA-palvelujen 
johtoryhmänä. Neuvottelukunnassa on kirjastojen edustus jokaiselta kampukselta,  
Kansalliskirjastosta ja Opiskelijakirjastosta. Lisäksi neuvottelukunnassa on käyttäjien, 
tietotekniikkaosaston sekä kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisyksikön edustus.  
 
Tiedekirjaston johtaja osallistui Helsingin yliopiston kirjastonjohtajien kokouksiin sekä 
kirjastonjohtajien edustajana kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan työskentelyyn sen 
varapuheenjohtajana. Kirjastonjohtaja toimi kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan 
kansainvälisen arvioinnin ohjausryhmässä. Tämä ryhmä  jatkoi arviointiraportin ilmes-
tyttyä toimenpideohjelmaa valmistelevana ryhmänä. Jouluksi valmistui arvioinnin ja 
kuulemistilaisuuksien pohjalta työstetty toimenpideohjelma, josta tiedekunnailta ja 
muilta vastaavilta organisaatioilta pyydettiin lausunto. 
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Kirjaston johtokunnan puheenjohtaja on Viikin kampuksen edustaja kirjasto- ja 
tietopalvelutoimikunnassa, jonka monien työryhmien jäsenenä hän toimi. Tärkeimpiä 
näistä oli kirjasto- ja tietopalvelujen rahoitusperiaatteita pohtinut ryhmä, jonka tehtävä-
nä oli valmistella kirjastojen yleisiä rahoitusperiaatteita sekä erillisten laitosten 
osallistumista kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan rahoitukseen.  Johtokunnan 
puheenjohtajan varahenkilönä kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnassa toimii 
johtokunnan varapuheenjohtaja. 
 
Tiedekirjaston edustaja on jäsenenä Helsingin yliopiston julkaisuneuvottelukunnassa, 
Palmenian eläinlääketieteellisen sekä elintarvike- ja maatalousalan täydennyskoulu-
tussuunnitteluryhmässä  sekä  asiantuntijajäsenenä eläinlääketieteellisen tiedekunnan 
koulutussuunnittelutoimikunnassa, tieteellisen jatkokoulutuksen toimikunnassa ja 
täydennyskoulutusneuvottelukunnassa.  
 
Työhyvinvointi-toiminta 
 
Helsingin yliopiston kirjastoissa on meneillään työhyvinvoinnin kehittämishanke Kaiku, 
jota koordinoi Viikin tiedekirjaston johtaja. Hankkeen puitteissa järjestettiin useita 
koulutustilaisuuksia. Kolmipäiväisen Hyvän mielen päivät -kokonaisuuden tavoitteena 
oli mm. työkulttuurin vahvistaminen sekä työyhteisön dialogitaitojen ja ikäjohtamisen 
periaatteiden maastouttaminen. Arvostavaa vuorovaikutusta opiskeltiin 
kehityskeskustelujen tueksi järjestetyissä henkilöstön ja johdon koulutuspäivissä.  
 
Lisäksi suunniteltiin Helsingin yliopiston kirjastonjohtajien muutoskoulutusta. Vuoden 
lopulla alkoi Helsingin yliopiston kirjastojen yhteinen mentorointihanke. Siihen 
osallistuu parikymmentä kirjastolaista, joista viisi on Viikin tiedekirjastosta. Mentorointi 
on noin vuoden pituinen prosessi oppimisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. 
Kirjastonjohtajien työnohjausryhmään osallistui tiedekirjaston edustaja kuten myös 
Helsingin yliopiston kirjastojen yhteisen työhyvinvointiryhmään HYTY, jonka 
tavoitteena on edistää ”työhyvinvoinnin lähettiläänä” kussakin kirjastossa arjen 
työhyvinvointia. Tiedekirjaston toiminnallisten ryhmien vetäjille aloitettiin työnohjaus, 
jossa tapaamisia oli yhteensä 10. 
 

3.3. Valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö 
 
Valtakunnallinen kirjastoyhteistyön foorumi on muun muassa Yliopistokirjastojen 
neuvosto, johon Helsingin yliopistosta  osallistuvat tieto- ja kirjastopalvelujohtajan  
lisäksi kampusten kirjastonjohtajat ja keskustakampuksen edustaja. Yksi tärkeimpiä 
tuloksia tästä yhteistyöstä oli yliopistokirjastojen verkoston osaamistarvekartta. Lisäksi 
tiedekirjaston edustajia osallistui mm. FinELib- ja Voyager-asiantuntijaryhmiin, Tieteen 
linkkitalon kehitysryhmään sekä kirjastotoimintaan liittyviin koulutustilaisuuksiin ja 
kokouksiin. Kuluneena vuonna kotimainen Virtuaalikirjasto-aihehakemisto 
(http://www.linkkitalo.fi/)  avattiin uudistettuna Tieteen linkkitalona. Viikin tiedekirjasto 
ylläpitää eläinlääketieteen ja maatalous- ja metsätieteiden aihealueita. Kirjaston 
edustajia toimi kansainvälisessä kirjastoyhteistyössä IFLAssa ja  NORDINFOlitissa. 
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MATRI-yhteistyö 
 
MATRI-toiminta tarkoittaa maatalous- ja maaseutu-, elintarvike- ja ravitsemus-, 
kotitalous- ja kuluttaja-, ympäristö-, metsä- ja puualan sekä eläinlääketieteen julkisesti 
käytettävissä olevan tutkimustiedon saatavuuden  ja käytettävyyden edistämistä. 
Tiedekirjasto on hoitanut MATRI-toimintaa vuodesta 1993 lähtien ja nykyinen MATRI-
palvelusopimus maa- ja metsätalousministeriön kanssa jatkuu edelleen. Sopimuksen 
mukaisesti tiedekirjastossa työskentelee MATRI-informaatikko. Vuodesta 2003 on 
ollut käynnissä maa- ja metsätalousministeriön hanke ”Julkisen tutkimustiedon 
hallinnan kehittäminen MMM:n hallinnonalalla”. Hankkeen tavoitteena on laajentaa 
MATRI-toiminta verkostoyhteistyöksi, jolla on toimiva organisaatio- ja rahoitusmalli ja 
jossa Viikin tiedekirjastolla on keskeinen rooli.  MATRI-informaatikko toimi hankkeen 
sihteerinä ja osallistui neljän alatyöryhmän työhön. Hankkeessa on määritelty 
kehittämisalueet: elektronisten aineistojen hankinta, tutkimustiedon välitys, 
asiasanastot ja tietosisällön kuvailu sekä virtuaalikirjastot, portaalit ja kansainvälinen 
yhteistyö. Tärkeimmillä osa-alueilla on jo edetty. Projekti päättyi suunnitelman 
mukaisesti maaliskuun 2005 lopussa, mutta jatkuu kirjaston koordinoimana tiiviinä 
yhteistyönä edelleen.  Projektille perustettiin ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat  
tutkimuslaitosten tutkimusjohtajat sekä Viikin tiedekirjaston johtaja.  
 
NOVA-kirjastojen yhteistyö 
 
Viikin tiedekirjasto osallistui entiseen tapaan pohjoismaisten maatalous-, metsä- ja 
eläinlääketieteellisten kirjastojen yhteistyöhön, joka tukee maatalous-metsätieteellisen 
ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan NOVA-yliopistoyhteistyötä (Nordic Forestry, 
Veterinary and Agricultural University). NOVA-kirjastojen Information Management -
ryhmä kokoontui Helsingissä Viikin tiedekirjastossa 11.-12.10.2004. Kokouksessa 
keskusteltiin informaatiolukutaidosta ja  Open Access –tilanteesta eri osallistuja-
maissa. Kokoustyöskentelyn pohjalta jätettiin yhteinen hankeanomus NOVA-rehtorille 
aiheesta ”Promoting Information Literacy in the NOVA University”. Hankkeen 
tavoitteena on edistää informaatiolukutaidon levittämistä jäsenyliopistoissa. 
Hankkeessa tuotetaan yhteistä materiaalia, edistetään parhaiden käytäntöjen 
levittämistä tiedonhaun opetuksessa ja pidetään kussakin maassa oma 
informaatiolukutaidon seminaari paikallisin järjestelyin. Hankkeelle saatiin rahoitusta 
vuodeksi 2005.  Hankkeen vetäjä on Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
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4. Tilastot 2000-2004 
 

2000 2001 2002 2003 2004 ***

Henkilöstö (htv) 53 44 45 46 53,5

   vakinaiset virat vuoden lopussa 43 38 39 36 42

   tilapäiset htv:t 10 6 6 10 11,5

Kirjastokäynnit, joista 256 047 221 396 233 245 252 643 266 036

   yleinen lehtilukusali 32 421 34 382 39 145 34 705 38 752

   24h-lukusalit 976 7 104 16 444 15 290

Rekisteröity lainaus ja uusinnat 224 060 210 949 221 054 231 732 221 168
Kaukopalvelu, toimeksiannot 14 933 11 348 9 289 7 954 8 612

   annetut (toimitettu omista kokoelmista) 10 618 8 523 6 952 5 608 5 506

   saadut (välitetty muista kokoelmista) 1 785 1 713 1 361 1 628 2 332

Tietopalvelutoimeksiannot 863 918 1 018 1 060 849

Annettu opetustunteja 524* 390 412 597 755

   osallistujia 1 500 1 951 1 351 1 323 1 685

   verkkokurssin suorittaneita 27 69 103

Yleisesittely- ja vierailijaryhmät 114 79 46 27 42

   osallistujia 1 518 795 455 290 514

Hyllymetrejä yhteensä, joista 13 467 13 568 13 726 13 348 13 453

   monografiat (kaikki muu aineisto paitsi kausijulkaisut) 3 162 3 177 3 200 3 206 3 503

   kausijulkaisut 10 302 10 388 10 513 10 130 9 950

   kartunta 142 131 449 143 534

   poistot 2 546 30 291 521 1 284

Kausijulkaisunimekkeet, joista 6 666 6 419 4 060 3 595 3 513

   ostettuja 864 802 660 665 852
Elektroniset lehdet (pääsy yliopiston verkosta) ** 4 000 8 000 9 200 10 000

Viitteet luettelotietokannassa 106 863 115 593 137 622 130 761 145 621

Viitteiden kartunta kaikkiin tietokantoihin yhteensä, josta 12 559 8 197 11 674 12 186 17 139

   Julkiin 850 1 508 1 214 1 556 2 911

   kansainvälisiin tietokantoihin (Agris, Eiard, Nova) 55 99 167 91 49

* 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. 

*** vuodesta 2004 lähtien Viikin tiedekirjastoon sisältyy Eläinlääketieteellinen kirjasto  
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