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Kirjastonjohtajan katsaus

Viikissä on vireää. Viikin kampus on kasvanut lyhyessä ajassa noin 10 000 tieteentekijän ja
opiskelijan tiedeyhteisöksi. Helsingin yliopiston yksikköjen lisäksi kampuksella on sektoritut-
kimuslaitoksia, joita muuttaa lähitulevaisuudessa myös lisää. Kampuksen toimijoiden kanssa
viriää jatkuvasti uudenlaisia yhteistyömuotoja. Sektoritutkimuslaitokset vahvistavat tiedeyhtei-
sömme opetusta ja tutkimusta sekä lisäävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Viikin tiedekirjas-
to on edelleen vahvistanut omaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan, kun sen palvelusopimus
maa- ja metsätalousministeriön kanssa on uudistettu mittavassa ministeriön kehittämishank-
keessa ”Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hal-
linnonalalla”. Kehittämisraportti on verkossa saatavilla ja sen myötä uudistettiin sopimuskäy-
täntöä enemmän hallinnonalan tarpeita vastaavaksi. Viikin tiedekirjastolla on edelleen tärkeä
rooli hallinnonalan tietohuoltotoiminnassa.

Asiakaskyselyssä Viikin tiedekirjasto sai edelleen asiakkailtaan maininnan ”Kirjaston henkilö-
kunta on ystävällistä ja ammattitaitoista”, mitä voimme pitää omana tavaramerkkinämme. Tä-
tä käsitystä tukevat myös kirjaston yhdessä määrittelemät arvot, asiakaskeskeisyys, luova
yhteistyö, ammattitaito sekä oikeudenmukaisuus. Päivitimme vuoden vaihteessa vuonna
2001 valitut arvot ja totesimme että ne pitävät edelleen paikkansa.

Viikin tiedekirjasto profiloituu kampuksen tieteenaloihin ja kehittää palveluitaan entistä pa-
remmin sopivaksi opetuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Tästä on hyvä esimerkki kirjaston an-
tama tiedonhankinnan koulutus. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on huimat neljännes
enemmän opetustuntien osalta. Myös panostus kampusta palvelevaan avoimeen elektroni-
seen julkaisuarkistoon, DViikkiin, on huomattava. Yliopiston julkaisutoimikunta näkee kam-
pusarkistot palveluna, joka edistää avointa tieteellistä julkaisutoimintaa ja tarjoaa kampuksen
oppiaineille ja tutkimusryhmille välityskanavan ja säilytyspaikan elektroniselle aineistolle.

Viikissä 20.3.2006 Heli Myllys
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1. Palvelut

1.1. Toimiala- ja koulutuspalvelut

Toimialapalvelut-ryhmän tehtäviä ovat informaatiolukutaidon opetus, oman tieteenalan tieto-
palvelu, tietoaineistojen valinta, viestintä, markkinointi, sopimusneuvottelut ja yhteydenpito
sidosryhmiin. Ryhmä muodostuu kirjaston toimialojen tietoasiantuntijoista. Tiimin vetäjä, pal-
velujohtaja, keskittyy toimialapalveluiden koordinointiin ja kehittämiseen.

Kuluneena vuonna kirjaston antaman tiedonhankinnan koulutuksen määrä kasvoi kuten
useana vuonna aiemminkin. Koulutustunteja oli 19 % enemmän kuin edellisenä vuonna.  Vii-
kin tiedekirjastossa pyritään integroimaan tiedonhankinnan opetus yhä enemmän muuhun
yliopisto-opetukseen. Tavoitteena on, että ensimmäisenä opiskeluvuonna annetaan perustie-
dot tiedonhankinnasta ja asiaa syvennetään vähitellen opintojen edetessä.

Helsingin yliopistossa otettiin vuonna 2005 käyttöön tieto- ja viestintätekniikan (TVT-) ajokort-
ti. Sen avulla pyritään varmistamaan, että yliopisto-opiskelijoilla on riittävät tieto- ja viestintä-
tekniikan tiedot ja taidot. Jokainen ensimmäisen vuoden opiskelija suorittaa kortin, johon kuu-
luu kuusi osiota. Näistä tiedonhankinnan osio on kirjastojen vastuulla. Tieto- ja viestintäteknii-
kan ajokortin käyttöönottoon Viikin tiedekirjaston osalta sisältyi itseopiskeluaineistojen ja tent-
tikysymysten laatiminen yhdessä Helsingin yliopiston kirjastojen kanssa, ajokortti-
projektiryhmään osallistuminen ja erityisesti TVT-lähiopetuksen toteuttaminen kampuksen
kaikissa neljässä tiedekunnassa. Esimerkiksi eläinlääketieteellisen tiedekunnan ensimmäisen
vuoden opiskelijoiden opintoihin liittyi kiinteästi tiedonhankinnan koulutus. Opiskelijat suoritti-
vat tieto- ja viestintätekniikan ajokortin ja tutustuivat ongelmalähtöiseen oppimiseen "Terve
kotieläin" – kurssilla, jossa sekä kurssin opettaja että tietoasiantuntija olivat tiiviisti mukana
oppimisprosessissa.

Tiedonhankinnan syventävä opetus opintojen myöhemmissä vaiheissa, esimerkiksi osana
kandi- ja maisteriseminaaria, jatkui. Englanninkieliselle tiedonhankinnan opetukselle on ky-
syntää. Tätä koulutusta annettiin enemmän kuin aiempina vuosina. Koulutusta pyrittiin myös
markkinoimaan entistä paremmin. Tiedonhankinnan verkkokurssit ”Tiedonlähteet verkossa”,
”Information Resources on the Web”, Eläinlääketieteen Vivo-kurssi ja biokemian tiedonhaun
kurssi olivat edelleen kurssivalikoimassa, samoin kaikille Viikin kampuksen opiskelijoille ja
henkilökunnalle avoimet vakiokurssit. Kurssien aiheita olivat RefWorks, e-aineistot opetuk-
sessa, Nelliportaali ja yksittäiset tietokannat. Tiedekirjasto järjesti tilauksesta opiskelijoiden ja
henkilökunnan pienryhmille räätälöityä tiedonhankinnan opetusta. Täydennyskoulutusta an-
nettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa mm.
farmasian alan muuntokoulutettaville.

Uusi ”Kutsu tietoasiantuntija” – palvelu otettiin käyttöön vuoden 2005 lopulla. Palvelu on tar-
koitettu Viikin kampuksen opettajille ja tutkijoille, joiden on mahdollista kutsua tiedekirjaston
tietoasiantuntija avukseen esimerkiksi omaan työpisteeseensä.

Toimialoittaiset neuvottelukunnat kokoontuivat kukin kaksi kertaa. Kokousten aiheina olivat
vuoden 2004 toimintakertomus, toimintasuunnitelma vuodelle 2006 ja kirjaston ajankohtaisten
asioiden ja palvelujen esittely. Viimeisimmässä kokouksessa neuvottelukuntien jäsenet miet-
tivät kirjaston strategiatyön tueksi, millaisia palveluja kirjaston tulisi tulevaisuudessa tuottaa
asiakkaille.

1.2. Paikallis- ja kaukopalvelut

Kirjasto- ja tietopalvelujen tarjonnan nopean kehityksen keskellä paikallis- ja kaukopalveluissa
keskitytään kaikille asiakkaille tuttuihin peruspalveluihin. Niitä ovat aineistopalvelut, tila- ja
laitepalvelut sekä henkilökohtaiset palvelut kirjaston lainaus- ja neuvontapisteissä.
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Keskeistä vuonna 2005 oli asiakastoimiseen ja verkon välityksellä tapahtuvaan asiakaspalve-
luun paneutuminen. Tästä esimerkkejä ovat kaukopalvelun sähköisen tilauslomakkeen uudis-
taminen ja itsepalveluautomaattien kehittämissuunnitelman tekeminen seuraavaa strategia-
kautta varten.

Kävijät ja paikallislainat 2001-2005
Vuodesta 2004 lähtien lukuihin sisältyy entisen Eläinlääketieteellisen kirjaston osuus, joka ei

sisälly vertailulukuihin 2001-2003
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Kaavio 1. Kävijät ja paikallislainat 2001–2005

Rekisteröity lainaus ja uusinnat vähenivät edellisvuoteen verrattuna 7 % ja kirjastokäyntejä oli
noin 3 % vähemmän (kaavio 1). Edellä mainittujen laskua selittänee osaltaan pääsy lisäänty-
neisiin elektronisiin aineistoihin. Itsepalveluosuus lainauksesta ja uusinnoista on kasvanut
lähes 5 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta, mikä on toivottu suuntaus. Kaukopalvelun
toimeksiannot ovat vähentyneet 19 % edellisvuodesta, mikä trendi on ollut vallalla jo useam-
man vuoden.

Asiakaskysely

Viikin tiedekirjastossa palautetta on kerätty säännöllisten asiakaskyselyjen avulla koko sen
olemassaolon ajan. Myös jatkuvan palautteen saanti on turvattu mm. kotisivun tähän tarkoi-
tukseen varatun verkkolomakkeen kautta.

Helsingin yliopiston kirjastojen yhteinen asiakaskysely toteutettiin 7.-13.11.05 verkkokyselynä.
Kyselyyn tuli kaikkiaan 2996 vastausta, joista 658 kohdistui Viikin tiedekirjastoon. Tämä oli
toiseksi suurin yksittäisen kirjaston saama vastausmäärä, enemmän vastauksia kohdistui vain
Opiskelijakirjastoon. Kyselyn aikana Viikin tiedekirjastossa asioi arkisin päivittäin 862–1343
henkilöä. Vastausmäärä oli melko pieni suhteessa kirjastoissa kävijöiden määrään. Kyselyyn
vastanneet olivat tyytyväisiä Viikin tiedekirjaston palveluihin, painettuun lehtikokoelmaan ja
verkkosivuihin. Elektroniset aineistot ja painetut kirjakokoelmat eivät kaikilla toimialoilla ole
vastaajien mielestä riittävät. Lähes kaikki vastaajat pitivät kirjaston tiloja viihtyisinä ja lukutiloja
rauhallisina. Toisaalta kirjaston yleisestä meluisuudesta mainittiin. Osa vastaajista oli sitä
mieltä, että tietokoneita, lukupaikkoja ja ryhmätyötiloja on liian vähän. Samansuuntaisia vas-
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tauksia on saatu asiakaskyselyissä myös aiemmin. Kyselyssä esille tulleisiin epäkohtiin tul-
laan puuttumaan ja kirjaston palveluja ja kokoelmia kehitetään saadun palautteen perusteella.

1.3. Kokoelma- ja tietokantapalvelut

Kokoelmaryhmän suurin hanke vuonna 2005 oli etävarastona toimineen kalliosuojavaraston
tyhjennys. Hankkeessa työskenteli vuoden aikana 14 henkilöä erisuuruisilla työpanostuksilla,
yhteensä hankkeeseen kului 2,7 htv. Kalliosuojassa oli 2900 hyllymetriä julkaisuja. Näistä
1660 metriä siirrettiin toiseen kampuksen etävarastoon, T-varastoon ja 1240 metriä poistettiin
mm. lähettämällä Kuopion varastokirjastoon. Vuoden aikana luetteloitiin takautuvasti vanhoja
kausijulkaisuja ja kirjoja 2200 viitettä.

Etävaraston tyhjennysurakan valmistumista juhlistettiin Viikin tiedekirjastossa 16.11.2005 kii-
tospuheiden, lahjojen ja täytekakun kera. Juhlatilan koristelu ja taustamusiikki oli toteutettu
teeman mukaisesti. Diaesitys, jota oli täydennetty otteilla kokoelmaryhmän sähköposteista
urakan eri vaiheissa, tarjosi kaikille läsnäolijoille ”elämysmatkan” etävaraston uumeniin (kuva
1).

Kuva 1.  Etävaraston tyhjennyksen valmistumisjuhlassa muisteltiin urakan vaiheita.

Kirjaston kokoelmissa on painettuja aineistoja noin 12 600 hyllymetriä. Vuoden 2005 kirjahan-
kinnoissa pääpaino oli kurssikirjoissa (kaavio 2). Kirjaston uutuushankinnoista tiedottamista
parannettiin kehittämällä Viikin tiedekirjaston uutuusluettelo. Se sisältää tiedekirjaston uudet
kirjat ja sarjan osat, jotka on lisätty Helka-tietokantaan edeltävällä viikolla. Linkki luetteloon on
kirjaston kotisivulta. Vuonna 2005 kirjastoon tuli 3100 painettua kausijulkaisunimikettä (kaavio
3).  Elektroniset aineistot hankittiin pääasiassa yhteistyössä Helsingin yliopiston kirjastojen
kanssa (kaavio 4). Helsingin yliopiston verkossa oli käytettävissä 11 000 elektronista kausijul-
kaisua, 250 online-tietokantaa, e-kirjoja, sanakirjoja ja hakuteoksia.
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Kaavio 3. Kausijulkaisut vuosina 2001-2005

Aineistojen hankintaan liittyvää yhteistyötä eri osapuolien kanssa vahvistettiin edelleen, jotta
kirjaston tietoaineistotarjonta saataisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin kirjaston asiakas-
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§ ACS (American Chemical Society)
§ BioMed Central
§ BioOne
§ Biosis & Biological abstracts
§ CAB
§ CellPress
§ Chemical Abstracts (SciFinder Scholar)
§ CRC Press e-kirjat
§ IPA (International Pharmaceutical Abstracts) / CSA
§ Current Contents
§ EBSCO (Academic Search Premier)
§ ETDEWEB – World Energy Base
§ Highwire
§ ISI / Web of Knowledge (Web of Science) & JCR
§ ISI / Current contents
§ Knovel-e-kirjat
§ Nature – Embo Journal & Embo Report
§ Nature – Research and Review journals
§ Merck Index
§ Micromedex
§ Science online ja Science Now
§ Source OECD
§ Zoological Record / CSA

Kaavio 4. Helsingin yliopiston elektronisia yhteishankintoja, joiden rahoitukseen Viikin tiedekir-
jasto osallistui vuonna 2005

kunnan tarpeita. Hankintaesitysten saantia kirjastoon edistettiin mm. sähköistä hankinta-
esityslomaketta kehittämällä. Verkkoaineistojen tavoitettavuutta parannettiin tarkistamalla
systemaattisesti aineistojen avautumista tilausten mukaisesti. Hankintayhteistyö Helsingin
yliopiston kirjastojen piirissä (e-hankintaryhmä) ja FinELibin asiantuntijaryhmissä jatkui. Myös
toimialavastuuhenkilöillä on tärkeä rooli hankinnassa, erityisesti hankittavan aineiston valin-
nassa. Hankinta- ja luettelointiryhmässä pyrittiin parantamaan työn sujuvuutta ja selkiyttä-
mään vastuita kuvaamalla tiettyjen aineistoryhmien työprosesseja. Prosessien kuvaaminen
tähtää myös työn laadun ja läpinäkyvyyden parantamiseen.

Tiedekirjastoon hankitut aineistot luetteloidaan ja sisällönkuvaillaan Helsingin yliopiston yhtei-
seen Helka-kokoelmatietokantaan. Kotimaisten, Viikin kampuksen alojen lehtiartikkelien sisäl-
lönkuvailu ja viitetietojen tallennus Arto-tietokantaan on tärkeä osa valtakunnallista kirjastoyh-
teistyötä. Viikin tiedekirjasto tuottaa erityisesti toimialojensa tarpeisiin eViikki-tietokantaa, jo-
hon kootaan Arto- ja Helka -tietokannoista tiedekirjaston tallentamat viitetiedot. eViikki sisäl-
tää myös joitakin erikoisaineistoja, kuten Metsähistorian seuran kotimaisia metsäalan arkisto-
viitteitä. eViikki on vapaasti ja maksutta internetissä käytettävissä. Sen tuottaminen on osa
Maa- ja metsätalousministeriön toimialoilla tehtävää Matri-yhteistyötä.

Tiedekirjastolla on oma Agriforest-sanasto, joka on apuväline hakusanojen valintaan ja sisäl-
lönkuvailuun maatalous-, metsä-, elintarvike-, kotitalous-, kuluttaja- ja ympäristöaloilla. Sanas-
toa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Sen lisäksi tiedekirjasto osallistuu YSA (Yleinen
suomalainen asiasanasto)-yhteistyöhön. Tiedekirjastossa seurataan ontologioiden kehittymis-
tä jatkuvasti. Ontologia on semanttinen järjestelmä, jossa asiasanastosta kehitetään www-
ympäristöön paremmin sopivia välineitä tiedon löytyvyyden parantamiseksi. Kuluneena vuon-
na luovutettiin Agriforest-sanasto FinnONTO-hankkeen materiaaliksi Suomen maatalousmu-
seo Sarkan tarpeisiin.
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Viikin tiedekirjasto on ollut Suomen Agris-keskus jo vuodesta 1976 lähtien ja vastaa keskite-
tysti Suomessa julkaistun maatalousalojen tiedon toimittamisesta FAO:n Agris – tietojärjes-
telmään (Information System for Agricultural Sciences and Technology). Agris-tietokantaa
varten kirjastossa sisällönkuvaillaan ja luetteloidaan valikoiden pääasiassa tieteellisiä julkaisu-
ja. Vuonna 2005 Agris-tietokantaan toimitettiin yhteensä 240 viitettä, joka on runsaat kaksi
kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Viitteet toimitettiin soveltaen FAO:n xml-standardia, joka
otettiin tiedekirjastossa käyttöön jo vuonna 2003. Standardin soveltaminen edellytti kehittä-
mistyötä kirjastossa vielä vuonna 2005.

1.4. Verkkopalvelut

Perinteisen henkilökohtaisen lainaus- ja neuvontapalvelun rinnalle kirjastoissa kehitetään jat-
kuvasti uusia verkkopalveluja. Aineistoja siirretään yhä enemmän verkkokäyttöiseen muo-
toon. Open access – tyyppiseen julkaisemiseen liittyvä avoin e-julkaisuarkisto on uutta toimin-
ta-aluetta kirjastoille. Viikin tiedekirjastossa on myös tähän liittyvää osaamista.

Asiakkailla on monia kanavia lähestyä tietoasiantuntijoita sähköisesti verkon kautta, kuten
”Kysy kirjastosta” –lomake sekä Nelli-portaalin ja e-lehdet-tietokannan palautelomakkeet. Ku-
luneena vuonna tietopalvelutoimeksiantoja oli enemmän kuin vuonna 2004, erityisesti sähköi-
sesti tapahtuneen neuvonnan määrä kasvoi.

Viikin tiedekirjastossa on kehitetty avoin julkaisuarkisto DViikki. Sen pilottikäyttö aloitettiin
Viikin kampuksella vuoden 2004 lopulla. Vuoden 2005 aikana DViikkiin tallennettiin kokoteks-
tijulkaisuja ympäristötieteiden, elintarvikehygienian ja metsäekologian aloilta ja vuoden lopulla
se sisälsi noin 300 kokotekstijulkaisua.  DViikkiin tallentavien tueksi laadittiin ohjeita ja blogi-
muotoinen tukisivusto. Tallennukseen osallistuneiden tutkijoiden mukaan tallennus oli help-
poa ja suoraviivaista eikä se tuottanut erityisiä ongelmia. Selkeä enemmistö kustantajista suh-
tautuu myönteisesti julkaisujen tallentamiseen avoimiin julkaisuarkistoihin. DViikkiä esiteltiin
valtakunnallisessa ”Avoimet julkaisuarkistot” – seminaarissa 14.1.2005 ja Helsingin yliopiston
Julkaisijan iltapäivässä 31.10.2005.

Helsingin yliopiston Nelli-portaalin avajaisia vietettiin 20.1.2005 yliopistomuseo Arppeanumis-
sa. Nelli on kansallinen tiedonhakuportaali, jossa on käytettävissä elektronisia lehtiä, kirjoja,
hakuteoksia, kirjastoluetteloja, viitetietokantoja ja paikallisia verkkoaineistoja. Viikin tiedekir-
jastossa Nelli-portaaliin kuvailtiin kampuksen toimialojen kannalta tärkeät tietoaineistot. Vaik-
ka Nelli-portaalin koulutuksia järjestettiin, näyttää siltä, että Nellin käyttöönotto vaatii vielä
aikaa. Esimerkiksi asiakaskyselyssä marraskuussa 2005 yli puolet vastaajista ilmoitti, ettei
käytä Nelliä.

Metsämiesten säätiön rahoittamassa digitointihankkeessa jatkettiin tiedekirjaston vanhojen
kotimaisten metsä- ja puualan julkaisujen skannausta ja digitointia. Digitoitu aineisto tuotettiin
Internetiin, jossa se on kaikkien saatavilla maksutta. Digitoidut julkaisut luetteloitiin Helka- ja
eViikki -tietokantoihin, millä parannetaan aineiston löytyvyyttä. Digitoinnissa tuotettuihin tie-
dostoihin lisättiin myös kuvailutiedot (metadata) ja tiedostot tallennettiin tiedekirjaston DViikki-
julkaisuarkistoon. Vuonna 2005 aineistoa digitoitiin lisää 35 julkaisua, kaikkiaan 78 teosta on
digitoitu.

1.5. Tiedotus- ja näyttelytoiminta

Kirjastossa kiinnitettiin erityishuomiota asiakkaille suunnattuun viestintään sen painopisteen
ollessa verkkoviestinnässä. Kirjaston asiakkaille tiedotettiin ajankohtaisista asioista kirjaston
sähköisen tiedotuslistan, www-sivujen ja Alma-intranetin avulla. Myös maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan ”Ajankohtaista verkko-opetusasiaa mmtdk:n opettajille” – tiedo-
tuslistalla saatiin esille kirjaston asioita. Kirjaston tiloissa oli esillä myös paperitiedotteita ajan-
kohtaisista asioista.
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Kirjasto esittäytyi Pääkaupunkiseudun metsäpäivässä 27.8.2005 omalla osastolla.  Eläinlää-
käripäivillä 12.–14.10.2005 kirjastolla oli yhteinen osasto Helsingin yliopiston koulutus- ja ke-
hittämiskeskus Palmenian kanssa ja teemana oli yhteistyö eläinlääkärien täydennyskoulutuk-
sessa. Lisäksi kirjastoa ja sen palveluita esiteltiin Elintarvikepäivässä 10.5.2005 ja Metsätie-
teen päivässä 18.10.2005. Kirjasto osallistui Viikki-päivään 6.10.2005 teemalla ”Löytöretkiä
tiedon maailmaan Viikin tiedekirjastossa”. Lisäksi kirjasto oli mukana järjestämässä perinteis-
tä Infokeskuksen toimijoiden Lucia-päivää. Marraskuinen Svenska Dagen näkyi kirjastossa
esimerkiksi esille nostetun ruotsinkielisen kirjallisuuden myötä.

Loka-marrakuussa 2005 Viikin Infokeskuksen pohjakerroksessa oli esillä maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan ja Viikin tiedekirjaston yhteistyössä kokoama NOVA-
yliopistoverkostoa ja NOVA-kirjastoja esittelevä näyttely. Näyttely oli ajankohtainen, sillä ver-
kosto vietti vuonna 2005 10-vuotisjuhlavuottaan. Tiedekirjaston NOVA-toiminnasta kerrotaan
tarkemmin luvussa 3.3. Valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Kirjanäyttelyitä järjestet-
tiin yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa. Aiheina olivat Suomen kansallispuistot, intiaanit
ja Fysiikan juhlavuosi 2005.

2. Viikin tiedekirjaston voimavarat

2.1. Henkilöstörakenteen kehittäminen

Viikin tiedekirjaston henkilötyöpanos vuonna 2005 oli yhteensä 49,6 htv, joka on 3,9 htv vä-
hemmän kuin vuonna 2004 (kaavio 5).

Henkilöstön määrä 2001-2005 (31.12)
Vuo desta 2004 läht ien lukuihin sisältyy entisen Eläinlääketieteellisen kirjasto n o suus,  jo k a ei

sisälly vertailulukuihin 2 001-2003.
Eläinlääketiet eellisestä kirjasto sta siirtyi  6 virkaa .
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Kaavio 5. Virat ja tehdyt henkilötyövuodet 2001-2005

Vakinaisten virkojen määrä oli 42 ja budjettiin sisältyvää henkilötyöpanosta 42,5 htv. Tilapäis-
tä opiskelijatyövoimaa pystyttiin palkkaamaan budjetin sisäisin järjestelyin vähemmän kuin
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aiemmin, jolloin lainauspalvelun ilta- ja lauantaivuoroja varten oli erikseen budjetoitu 1,2 htv
lisätyöpanosta. Neljän kirjastovirkailijan työsuhteen rahoitus jatkui osa-aikaeläkejärjestelyjen
pohjalta paikkaamassa osa-aikaisuuksista syntynyttä henkilötyövuosivajetta. Hankerahoituk-
sella ja työllistämisvaroin palkattiin 7,1 htv, joka oli vähemmän kuin vuonna 2004. Lisähenki-
löstöä tarvittiin pääasiassa kokoelmien uudelleen järjestely –hankkeeseen. Vuonna 2005 jäi
eläkkeelle neljä virkailijaa ja kaksi virkailijaa siirtyi Helsingin yliopiston kirjastopalvelujen koor-
dinointiyksikköön vakinaistettuihin virkoihin. Avoimeksi tulleiden vakanssien käyttö suunnitel-
laan vuoden 2006 aikana osana strategista suunnitelmaa. Kirjaston henkilöstörakenteen ke-
hittämistä jatkettiin korottamalla viiden tietoasiantuntijan palkkaa voimassa olevan strategisen
suunnitelman mukaisesti. Palkankorotukset rahoitettiin kirjaston kokonaismenotalouden puit-
teissa palkka- ja tilakustannussäästöillä.

2.2. Henkilöstön kouluttautuminen

Tiedekirjaston henkilökunta osallistui lukuisiin lyhyt- ja pitkäkestoisiin koulutuksiin myös vuon-
na 2005. Kaksi henkilöä suoritti informaatiotutkimuksen aineopintoja. Henkilökunnan tiedon-
hankinnan koulutustarpeet kartoitettiin haastattelemalla jokaista työntekijää. Haastattelujen
perusteella koottiin kirjaston sisäinen koulutussuunnitelma, jota ryhdyttiin vuoden mittaan to-
teuttamaan. Kirjaston sisäistä koulutusta järjestettiin esimerkiksi tiedonlähteiden käytöstä ja
luetteloinnista.

Yhteistyössä Viikin opetuksen kehittämispalvelujen (VOK) kanssa järjestettiin kirjaston henki-
löstölle luento etiikasta ja eettisestä päätöksenteosta. Tämän jälkeen käynnistettiin tiedekir-
jaston oman arvokeskustelun päivitys vuonna 2001 valittujen arvojen pohjalta. Asiakaskes-
keisyys, ammattitaito, luova yhteistyö ja oikeudenmukaisuus ovat edelleen kirjaston arvoja,
joiden maastouttamisessa riittää haasteita koko henkilöstölle.

Kehityskeskustelujen lisäksi tiedekirjastossa käytiin uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton
edellyttämät arviointikeskustelut tehtävien vaativuudesta ja henkilökohtaisesta suoriutumises-
ta.

Paitsi ulkoiseen myös kirjaston sisäiseen viestintään kiinnitettiin huomiota. Kirjastolla on va-
kiintuneet kokousaikataulut ja – käytännöt. Alma-intranetin työryhmäalueet otettiin käyttöön
kuluneen vuoden aikana. Esimerkiksi ryhmien pöytäkirjoja ja muita dokumentteja ryhdyttiin
julkaisemaan Alman työryhmäalueella.

2.3. Viikin tiedekirjaston hallinto

Viikin tiedekirjaston johtokunta kokoontui viisi kertaa ja yksi kokous korvattiin kokoamalla
kannanotot sähköpostitse. Johtokunnan puheenjohtaja oli Viikin kampuksen edustaja yliopis-
ton kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnassa, jonka monien työryhmien jäsenenä hän myös toimi.
Tärkeimpiä näistä oli ryhmä, joka valmistelee yliopiston strategiaan 2007–2009 liittyvää hal-
linnon ja tukipalvelujen kehittämisohjelmaa sekä ryhmä, joka rehtorin toimeksiannosta laati
Luonnontieteellisen keskusmuseon kehittämissuunnitelman. Myös tiedekirjaston tietoasian-
tuntija kuului työryhmään. Kehittämissuunnitelman pohjalta käynnistyi palvelusopimuksen
valmistelu tiedekirjaston ja Luonnontieteellisen keskusmuseon välille. Johtokunnan varapu-
heenjohtaja toimii varajäsenenä yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnassa.

Viikin tiedekirjaston sisäinen organisoituminen uudistui vuoden 2005 alusta. Toiminnallisia
ryhmiä on yhteensä viisi, joista välittömiä asiakaspalveluja tuottavat paikallis- ja kaukopalvelut
sekä verkkopalvelut. Kokoelma- ja tietoaineistopalveluja tuottavat kokoelma-, hankinta-
luettelointi- ja sisällönkuvailuryhmät. Uusi ryhmä on paikallis- ja kaukopalvelut, joka muodos-
tettiin yhdistämällä lainaus- ja kaukopalveluryhmät. Toiminnalliset ryhmät ovat henkilöstön
”kotipaikkoja”, joista käsin henkilökunta osallistuu eri toimintoihin ja muihin sisäisiin ryhmiin,
joita ovat toimialapalvelut, viestintä, atk, lainauksen ydinryhmä ja palvelujen koordinointiryh-
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mä, jonka toiminta alkoi vuoden 2005 alussa. Säännöllinen koordinointikokous tukee kirjaston
palvelutarjontaan liittyvää sisäistä yhteistyötä ja varmistaa tiedon kulun eri toimintojen ja pal-
velujen välillä (kaavio 6).
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KOORDINOINTIKOKOUS
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• TIEDOTUS

Kaavio 6. Kirjaston sisäinen palveluyhteistyö

2.4. Viikin tiedekirjaston talous

Viikin tiedekirjaston rahoitusmallissa 2005–2006 sovellettiin johtokunnan päättämällä tavalla
konsistorin päätöstä (15.9.2004) kirjasto- ja tietopalvelujen yleisistä rahoitusperiaatteista ja
erikseen erillislaitoksille kohdennettavista kustannuksista. Jo Viikin tiedekirjaston aiemmassa
rahoitusmallissa kustannusten jakoperusteet muistuttivat em. konsistorin periaatteita siten,
että sekä kampuksen tiedekunnat että erillislaitokset maksoivat kirjastokustannuksia. Kirjas-
ton kustannukset vuonna 2005 olivat 148 000 € pienemmät kuin vuonna 2004, kun verrataan
tilinpäätöksiä tilakuluineen ilman VOK-hankkeen menoja ja Elsevier-aineistoja (kaavio 7).  Ku-
lut olivat edellisvuotta pienemmät kaikissa ryhmissä: palkat, tietoaineistot, tilat ja muut kulut.
Tietoaineistokuluista vähenivät painettuihin kausijulkaisuihin ja kirjoihin käytetty osuus. Elekt-
ronisiin tietoaineistoihin käytettiin 87 000 €, joka on noin 7 % enemmän kuin edellisvuonna.
Lisäksi on otettava huomioon kirjaston rahoittajayksiköiltä suoraan veloitettu osuus (201 500
€) yliopiston Elsevier-kustannuksista.

Kirjaston tuotoista rahoittajayksiköiden myönnöt olivat tilakustannukset mukaan lukien 134
000 € pienemmät kuin vuonna 2004. Rehtorin myöntämä rahoitus tiedekirjaston yliopistollisiin
erityistehtäviin, maa- ja metsätalousministeriön myöntämä Matri-rahoitus sekä Metsämiesten
säätiöltä saatu hankerahoitus pysyivät edellisvuoden tasolla. Kirjastolla oli käytettävissä ke-
hysorganisaation ulkopuolista rahoitusta 92 000 €, joka koostui pääosin työministeriön palkka-
rahasta ja hankerahoituksesta.

Ulkopuolinen rahoitus oli noin 41 000 € vähemmän kuin edellisvuonna. Kirjaston maksullisen
palvelutoiminnan tulot olivat 127 000 €, joka on 13 % vähemmän kuin vuonna 2004. Yhtenä
syynä on kaukopalvelutulojen laskeva trendi, joka on jo useamman vuoden ollut nähtävissä ja
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Kustannukset tilinpäätöksissä 2001-2005
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Vuodesta 2004 lähtien lukuihin sisältyy entisen Eläinlääketieteellisen kirjaston osuus, joka ei sisälly
vertailulukuihin 2001-2003. Eläinlääketieteellisen kirjaston budjetti oli 351 500 €.
Vuoden 2004 tilakustannuksiin sisältyi Hämeentien vuokrakustannus koko vuodelta ja n. 58 000 € hyvitys siirtyi vuodelle 2005.

Kaavio 7. Kustannukset tilinpäätöksissä 2001–2005 (Ei sisällä VOK-hankkeen menoja eikä
Elsevier-lehtien kustannuksia.)
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liittyy rakenteelliseen muutokseen tietoaineistojen käytössä. Lisenssisopimukset rajaavat e-
aineistojen käyttöä ja tietoverkot tekevät aineistojen itsenäiskäytön helpommaksi. Osallistu-
minen yliopistollisiin erityistehtäviin oli vuonna 2005 yhteensä 16,8 htv, joka on 1,5 htv vä-
hemmän kuin vuonna 2004 (kaavio 8). Yliopistollisten erityistehtävien osuus on noin 34 %
kirjaston kokonaishenkilötyöpanoksesta kuten vuonna 2004.

3. Yhteistyö

3.1. Yhteistyö Viikin kampuksella

Yhteistyö Viikin kampuksella on kanavoitunut Viikin kampusneuvottelukunnan kautta. Vuoden
lopulla kampusneuvottelukunta vieraili Viikin normaalikoulussa ja sopi yhteistyön aloittamises-
ta. Viikin kampusneuvottelukuntaan kutsuttiin jäseneksi myös Elintarviketurvallisuusviraston
edustaja. Kirjastonjohtaja toimi Viikin kampusneuvottelukunnan varapuheenjohtajana ja jäse-
nenä Viikin opetuksen kehittämispalvelut (VOK) – hankkeen ohjausryhmässä sekä saman
palvelun arviointiryhmässä. Viikin tiedekirjaston edustajia toimi VOKin yhdyshenkilöverkos-
tossa ja verkko-opetuksen tukihenkilönä.

Kirjaston edustaja oli mukana asiantuntijajäsenenä eläinlääketieteellisen tiedekunnan koulu-
tussuunnittelutoimikunnassa, tieteellisen jatkokoulutuksen toimikunnassa ja täydennyskoulu-
tusneuvottelukunnassa. Lisäksi kirjaston edustaja toimi Palmenian eläinlääketieteellisessä
sekä elintarvike- ja maatalousalan täydennyskoulutussuunnittelutyöryhmässä.

Toimialavastuuhenkilöt selvittivät Viikin laitosten kirjastoyhdyshenkilöiden kanssa kampuksen
laitosten käsikirjastojen nykytilanteen. Tiedot päivitettiin valtakunnalliseen Kirjastot-
tietokantaan, josta on apua mm. Helkan käyttäjille. Kirjaston www-sivuille linkitettiin Helsingin
yliopiston Viikin kampuksen julkaisusarjat ja Viikin toimialojen e-julkaisuja.

Yhteistyö Helsingin kaupunginkirjaston Viikin kirjaston kanssa jatkui vakiintuneena näyttelyi-
den, aineistojen hankinnan ja yhteisten tilojen käytön osalta.

3.2. Yhteistyö Helsingin yliopiston kirjastojen kanssa

Tiedekirjaston yhteistoiminta Helsingin yliopiston kirjastojen kanssa oli tiivistä. Kirjaston henki-
lökuntaa osallistui kaikkiin keskeisiin yliopiston kirjastojen neuvottelukuntiin ja yhteistyöryh-
miin, joista mainittakoon kirjastojen tietotekniikkaneuvottelukunta, e-kirjastoryhmä, e-
teknologia-ryhmä, Nelli-portaaliin liittyvä yhteistyö, kirjastojen tiedottajien yhteistyö ja Helka-
työryhmät. Kirjaston edustaja oli jäsenenä Helsingin yliopiston verkkoaineistojen käyttöoikeu-
det -työryhmässä.

Akateemiset verkkotaidot -hankkeen rahoitus päättyi vuoden 2005 lopussa. Hankkeessa luo-
tiin Infoavain-sivusto, johon koottiin tiedonhankinnan ja -hallinnan verkkoaineistoa. Vuonna
2005 hankkeen aineistoa testattiin myös Viikin tiedekirjaston opetuksessa. Myös kirjastojen
yhteinen käyttötutkimushanke päättyi. Hankkeessa kehitettiin määräajoin toistettava palaut-
teenkeruumalli.

Helsingin yliopiston julkaisuneuvottelukunta muodostaa yliopiston julkaisutoimintaa ohjaavan
elimen. Viikin tiedekirjastolla oli julkaisuneuvottelukunnassa toimikaudella 2005–2006 jäsen ja
asiantuntija. Vuonna 2005 keskityttiin selvittämään miten Helsingin yliopiston avoin julkai-
suarkisto toteutetaan ottaen huomioon kansalliskirjaston ja yliopiston omat tarpeet.

Kirjastonjohtaja oli Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan varapuheenjohtaja
ja toimi puheenjohtajana työryhmässä, jonka tehtävä oli selvittää syyskuun 2005 alkuun men-
nessä Kansalliskirjaston palveluja yliopiston kirjastolle ja jatkotoimeksiantona palvelusopi-
musmallia sekä kirjastojen yhteistyön johtamis- ja neuvottelumenettelyn kehittämistä huhti-
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kuun 2006 loppuun mennessä. Hän osallistui myös yliopiston kirjastojen yhteiseen henkilös-
tösuunnitteluryhmään sekä kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan työryhmään, joka valmistelee
kirjastojen osuutta yliopiston strategiaan 2007–2009 liittyvään henkilöstöpoliittiseen kehittä-
misohjelmaan. Kirjastonjohtaja osallistui yliopiston kirjastonjohtajien kokouksiin.

Työhyvinvointi, Kaiku-hanke

Kaiku-hanke, Helsingin yliopiston kirjastojen työhyvinvoinnin kehittämishanke vuosille 2004–
2005, päättyi vuoden 2005 lopulla. Hankkeen tavoitteena oli johtamisen ja työyhteisöjen kehit-
täminen. Työhyvinvointiin liittyvien tilaisuuksien järjestämisen avulla pyrittiin vaikutta-
maan vuoropuheluun ja avartumiseen kirjastojen välillä. Hankkeen tavoitteena oli myös tule-
vaisuuden osaamistarpeiden selvittäminen ja niihin perustuva henkilöstörakenteen kehittämi-
nen hyödyntämällä yliopistokirjastojen verkoston laatimaa osaamiskarttaa vuoteen 2010.
Hanketta rahoitti Valtiokonttori 22 000 € ja yliopisto 18 000 €. Hankkeen vetäjät olivat tiedekir-
jaston johtaja (Kaiku-koordinaattori) ja Helsingin yliopiston kirjastopalvelujen koordinointiyksi-
kön koulutussuunnittelija.

Hankkeeseen liittyneessä mentorointiprojektissa oli mukana 24 kirjastolaista, Viikin tiedekir-
jastosta siihen osallistui 6 henkilöä. Ohjelman nimellä ”Kokemus arvoonsa” haluttiin viestittää,
että eri-ikäiset ovat työyhteisön voimanlähde ja että jokaisen arvostamisesta syntyy hyvä, aito
oppiva organisaatio ja hyvinvoiva työyhteisö. Mentoroinnin aiheet vaihtelivat johtamisesta ja
hallinnosta kokoelmien hoitoon. Kaiku-hankkeen puitteissa kehitettiin johtamista nk. johtaja-
klubin istunnoissa, joihin kaikki Helsingin yliopiston kirjastojen johtajat osallistuivat. Työnohja-
usta annettiin kirjastonjohtajille, apulaiskirjastonjohtajille ja mentoreille. Yksittäiset koulutusti-
laisuudet työhyvinvoinnin eri teemoista täydensivät työhyvinvoinnin koulutustarjontaa.

Hankkeen aikana järjestettiin kirjastolaisten kesäjuhla, johon kirjastojen yhteinen työhyvin-
vointiryhmä Hyty tuotti ohjelman. Alettiin myös pitää kirjastojen henkilökunnille yhteisiä tiedo-
tus- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista kehittämisasioista. Hankkeen tavoitteet toteutui-
vat melko hyvin, tosin jotkut asiat ovat vielä kesken kuten johtamisen kehittäminen. Yleistä
avautumista ja verkostoitumista on tapahtunut erityisesti mentorointiprojektin ansiosta.

3.3. Valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Viikin tiedekirjasto osallistui kansainvälisiin ja valtakunnallisiin työryhmiin ja hankkeisiin. Val-
takunnallisista yhteistyöryhmistä mainittakoon Linnea2-luettelointityöryhmä, FinnOA:n julkai-
suarkistotyöryhmä, FinELib-asiantuntijaryhmät sekä Tieteen linkkitalon kehitysryhmä. Kirjas-
tonjohtaja osallistui yliopistokirjastojen neuvoston työskentelyyn.

Viikin tiedekirjastosta osallistuttiin Suomen yliopistokirjastojen Kokoelmakartta-hankkeen yh-
dyshenkilöiden tapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin. Kokoelmien kartoituksen ja kuvailun tar-
kempi suunnittelu ja toteuttaminen käynnistyvät vuonna 2006. Suomen yliopistokirjastojen
yhteisen kokoelmakartan tavoitteena on luoda kokonaiskuva kirjastojen aineistotarjonnasta
aihealueittain ja parantaa siten kokoelmien saatavuutta ja kattavuutta. Kirjastojen vastuulla on
kokoelmien kartoitus, kuvailu ja arviointi hyödyntäen hankkeen yhteydessä tuotettuja välineitä
ja toimintamalleja.

Vuonna 2005 valmistui yliopistokirjastojen verkoston osaamiskartta. Se on kirjastojen yhtei-
nen työkalu, jossa on yhdessä linjattu henkilöstön osaamistarpeita. Ne voidaan tarkentaa
kunkin yliopiston näkökulmasta paikallisesti. Kartta sisältää yliopistokirjastojen verkostossa
nyt ja erityisesti tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen. Se on myös pohja osaamisen kehit-
tämisen toimintamallille, jatkuvan oppimisen ja kehittymisen tueksi. Helsingin yliopiston kirjas-
toissa tehtiin syksyllä 2005 osaamiskartan avulla nykytilan kartoitus ja hahmoteltiin uusia
osaamistarpeita. Tämä työ jatkuu vuonna 2006.
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Valtakunnallisen Virtuaaliyliopiston "Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma" -hankkeen IL-
mittariryhmään osallistui Viikin tiedekirjaston edustaja. Ryhmä kehittää informaatiolukutaidon
osaamisen arviointikäytäntöjä. Hankkeeseen palkattu suunnittelija työsti laajan informaatiolu-
kutaidon osaamistasotestin yliopistokirjastojen yhteiseen käyttöön.

Kansainväliseen yhteistyöhön kirjaston henkilöstö osallistui mm. IFLAn (The International
Federation of Library Associations and Institutions), EAHIL/EVLG:n (European association for
Health Information and Libraries/European Veterinary Libraries Group), FAO:n (Food and
Agriculture Organization of the United Nations) ja NOVA:n (Nordic Forestry, Veterinary and
Agricultural University Network) piirissä.

Nordisk sommarskola för informationskompetens järjestettiin Tuusulassa 27.6.-1.7.2005. Vii-
kin tiedekirjaston edustaja toimi suunnittelutoimikunnan jäsenenä.  Hänen lisäkseen myös
kirjaston tietoasiantuntija osallistui kouluun, jonka aiheena oli kirjaston ja opettajien välinen
yhteistyö ja informaatiolukutaidon sisällyttäminen opintoihin.

Etelä-Afrikassa järjestettyyn konferenssiin ”5th International Conference of Animal Health
Information Specialist” osallistui tiedekirjastosta yksi henkilö. Konferenssi kerää yhteen maa-
ilman eläinlääketieteellisiä tietoasiantuntijoita joka 3. vuosi pohtimaan tiedonvälityksen ja kir-
jastojen uusia kehitysnäkymiä. Viikin tiedekirjaston edustaja toimi myös sessiopuheenjohtaja-
na ja esitti yhden posterin NOVA-yhteistyöstä informaatiolukutaidon ja toisen mentoroinnista.

Matri-yhteistyö

Viikin tiedekirjasto, Maa- ja metsätalousministeriö ja sen alaiset tutkimus- ja asiantuntijaor-
ganisaatiot tekevät yhteistyötä yli hallinnon rajojen julkisen tutkimustiedon saatavuuden ja
käytettävyyden edistämiseksi Matri-toimialoilla. Ne ovat maatalous ja maaseutu, eläinlääke-
tiede, elintarvike ja ravitsemus, kotitalous ja kuluttaja, ympäristö, metsä ja puu.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama hanke ”Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittämi-
nen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla” päättyi vuonna 2005. Hankkeessa kartoi-
tettiin yhteistyökohteita usealta eri aihealueelta, mm. elektronisten aineistojen hankinnassa,
tutkimustiedon välityksessä, sanastoissa ja metadatan tuottamisessa. Hankkeessa tuotettiin
maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle yhteisiä hankintaesityksiä ja suosituksia sekä
järjestettiin seminaareja ja yhteistyötilaisuuksia. Tavoitteena on saada tutkimustieto verkkoon
vapaaseen käyttöön ja helposti löytyvään muotoon kaikille tiedontarvitsijoille. Hankkeen kul-
kua ja tuloksia kuvataan tarkemmin loppuraportissa ”Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehit-
täminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla” (Työryhmämuistio MMM 2005:14,
http://www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2005/trm2005_14.pdf).

Edellä mainittuun hankkeeseen liittyvä ”Sähköisen julkaisemisen workshop maa- ja metsäta-
lousministeriön hallinnonalalla” pidettiin kutsuseminaarina 17.2.2005 Viikin tiedekirjastossa.
Päivän teemana oli sähköinen julkaiseminen erilaisten osaajien yhteistyöprosessina.

NOVA-kirjastojen yhteistyö

Pohjoismaisilla maatalous-, metsä- ja eläinlääketieteellisillä yliopistokirjastoilla on pitkät perin-
teet yhteistyöstä, joka tiivistyi entisestään, kun NOVA-yliopistoverkko perustettiin toukokuussa
1995. Vuonna 2005 NOVA-yliopisto vietti 10-vuotisjuhlavuottaan. Sen kunniaksi julkaistiin
juhlakirja ”10 NOVA University Network Years 1995–2005”, johon myös kirjastonjohtaja kirjoit-
ti artikkelin ”Experiences of NOVAGate project”.  Juhlavuoden antia oli myös NOVA-
kirjastojen yhdessä NOVA Pedictnet – verkoston kanssa Tanskassa Hillerødissä 11.–
12.10.2005 järjestämä seminaari ”NOVA Seminar on Information Literacy”.  Seminaarin ai-
heena oli opettajien, opiskelijoiden ja kirjaston tietoasiantuntijoiden läheinen yhteistyö, jolla
pyritään lisäämään opetuksen laatua.
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4. Tilastot

VIIKIN TIEDEKIRJASTON TILASTOT 2002 - 2005

2002 2003 2004 ** 2005

Henkilöstö (htv) 45 46 53,5 49,6

   vakinaiset virat vuoden lopussa 39 36 42 42

   tilapäiset htv:t 6 10 11,5 7,6

Kirjastokäynnit, joista 233 245 252 643 266 036 257 576

   yleinen lehtilukusali 39 145 34 705 38 752 33 117

   24h-lukusalit 7 104 16 444 15 290 13 253

Rekisteröity lainaus ja uusinnat 221 054 231 732 221 168 203 792
Kaukopalvelu, toimeksiannot 9 289 7 954 8 612 6 977

   annetut (toimitettu omista kokoelmista) 6 952 5 608 5 506 4 997

   saadut (välitetty muista kokoelmista) 1 361 1 628 2 332 1 468

Tietopalvelutoimeksiannot 1 018 1 060 849 959

Annettu opetustunteja 412 597 755 899

   osallistujia 1 351 1 323 1 685 2 529

   verkkokurssin suorittaneita 27 69 103 108

Yleisesittely- ja vierailijaryhmät 46 27 42 10

   osallistujia 455 290 514 275

Hyllymetrejä yhteensä, joista 13 726 13 348 13 453 12 588

   monografiat (kaikki muu aineisto paitsi kausijulkaisut) 3 200 3 206 3 503 3 284

   kausijulkaisut 10 513 10 130 9 950 9 304

   kartunta 449 143 534 152

   poistot 291 521 1 284 1 017

Kausijulkaisunimekkeet, joista 4 060 3 595 3 513 3 100

   ostettuja 660 665 852 740
Elektroniset lehdet (pääsy yliopiston verkosta) * 8 000 9 200 10 000 11 000

Viitteet luettelotietokannassa 137 622 130 761 145 621 154 085

Viitteiden kartunta kaikkiin tietokantoihin yhteensä, josta 11 674 12 186 17 139 15 577

   Julkiin 1 214 1 556 2 911 1 942
   kansainvälisiin tietokantoihin
(Agris, Eiard, Tieteen linkkitalo) 167 91 49 283

* 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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