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Viikin tiedekirjaston vuosikatsaus 2006

Katsaus Viikin tiedekirjaston toimintaan 
vuonna 2006 ja tulevaisuuden haasteisiin
Kirjastonjohtaja Heli Myllys

Viikin tiedekirjasto varautuu tulevaisuuteen kah-
della rintamalla. Kirjasto kehittää kampuksen 
tarpeisiin tieteenalapalveluita, joista hyvänä esi-
merkkeinä ovat DViikki-julkaisuarkisto; tietoai-
neistojen käytettävyyden varmistaminen käyt-
täjän tarpeisiin; tiedonhankinnan opetuksen 
kytkeminen tiiviisti tiedekuntien tarpeisiin sekä 
asiasanaston kehittäminen ontologiaksi. Toiseksi 
kirjasto osallistuu aktiivisesti Helsingin yliopiston 
kirjastojen tulevaisuuden kehittämiseen esimer-
kiksi kirjastojen työryhmissä ja rakenteellisen ke-
hittämisen hankkeessa. 

Vuoden 2006 toiminta sujui suunnitellusti 
ja toimintaa kehitettiin strategisten päälinjausten mukaisesti.  Viikin tie-
dekirjaston tietoaineistojen käytettävyyden lisäämisestä kertoo se mielen-
kiintoinen kehityslinjaus, että elektronisten tietoaineistojen osuus vuoden 
2006 tietoaineistohankinnoista oli runsaat 45 %, kun vuonna 2005 vastaa-
va osuus oli vain 16 %. Kokoelma- ja tietoaineistopalveluissa panostettiin 
erityisesti takautuvaan luettelointiin, jonka tuloksena viitteiden kartunta 
Helka-kokoelmatietokantaan kasvoi noin 34 % edellisvuoteen verrattuna.  
Lainausluvut ja kirjastokäynnit pysyivät ennallaan, lainoja oli noin 210 000 
ja kirjastokäyntejä runsaat 250 000. Asiakaskoulutuksen määrä oli edelleen 
suuri, koulutukseen osallistui noin 2 500 henkilöä ja koulutustunteja oli 650. 
Osa koulutuspanostuksesta siirtyi konsultointiin ja yhteistyöhön laitosten 
kanssa, mikä tarkoittaa yksilöllisempää palvelua.

Yksilöllisempää palvelua edustavat myös ”Kutsu tietoasiantuntija” 
– palvelu ja tiedonhankinnan opetuksen kehittäminen yhteistyössä tie-
dekuntien ja laitosten kanssa. ”Kutsu tietoasiantuntija” on palvelu, jossa 
opettaja tai tutkija saa sovittuna aikana oman alansa tietoasiantuntijan 
oman työasemansa ääreen neuvomaan häntä askarruttavissa tiedonhankin-
nan kysymyksissä. Viikin tiedekirjaston tietoasiantuntijat ovat osallistuneet 
asiantuntijajäsenenä kampuksen tiedekuntien koulutussuunnittelutoimi-
kuntiin ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan tieteellisen jatkokoulutuksen 
toimikuntaan, mikä on edistänyt kirjaston tiedonhankinnan koulutuksen 
integroimista tiedekuntien opetukseen. 
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Vuoden 2006 syksyllä perustettiin luonnontieteellisten kampusten yh-
teinen hanke Viikin tiedekirjaston, Terkon ja Kumpulan tiedekirjaston jul-
kaisuarkistojen rakentamiseksi ja kehittämiseksi.  Erityisenä yhteistyön koh-
teena ovat julkaisuarkiston tietojen yhteys julkaisurekisteriin ja kirjastojen 
kokoelmaluetteloon sekä metadatan siirto kansainvälisistä tietokannoista 
julkaisuarkistoon. Molemmat kehittämistoimet tähtäävät työn säästöön sekä 
kirjastoilta että tutkijoilta. Viikin tiedekirjaston DViikki-palveluun on tallen-
nettu jo jokaisen Viikin kampuksen tiedekunnan aineistoja.  

Viikin tiedekirjaston yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta kertoo se, että 
tiedekirjasto pääsi mukaan Tekesin rahoittamaan kansalliseen tutkimushank-
keeseen ”Suomalaiset semanttisen webin ontologiat (FinnONTO)”, joka on 
36 yrityksen ja julkisen organisaation tutkimuskonsortio. Kirjasto antoi yllä-
pitämänsä Agriforest-sanaston konsortion tutkimuskäyttöön jo vuonna 2005 
maatalousalan ontologian rakentamiseksi. Vuonna 2007 sanaston pohjalta 
rakennetaan myös metsä- ja puualan ontologiaa. 

Viikin tiedekirjastolla on kolme toimialoittaista neuvottelukuntaa, joiden 
jäsenistä puolet edustaa yliopiston laitoksia ja puolet on yliopiston ulkopuo-
lisista tutkimuslaitoksista ja vastaavista toimialoihin liittyvistä organisaati-
oista. Neuvottelukuntien tärkeä tehtävä on toimia yhdyssiteenä kirjaston ja 
asiakkaiden välillä. Kokouksissa keskusteltiin mm.  avoimesta verkkojulkai-
semisesta sekä informaatiolukutaidosta.

Matri-palvelusopimus maa- ja metsätalousministeriön kanssa uudistettiin 
vastaamaan paremmin toimialan tietohuoltotarpeita. Palvelusopimus sisältää 
kolme erillissopimusta. Sopimus tiedekirjaston ja ministeriön välisestä yhteis-
työstä liittyy tiedekirjaston tietohuoltopalveluihin ministeriölle, erityisesti 
FAO-yhteistyöhön. Sopimus tiedekirjaston ja ministeriön hallinnonalan or-
ganisaatioiden kanssa määrittää näiden saamat matri-palvelut. Strategiseen 
kumppanuuteen perustuviin hankkeisiin liittyvä sopimus Viikin tiedekirjaston 
ja yhden tai useamman maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan orga-
nisaation kanssa sisältää yhden kehittämishankkeen kerrallaan.  

Viikin tiedekirjaston tavoiteohjelmaa vuosille 2007–2009 värittää yliopis-
ton kirjastojen tulevaisuuden kannalta keskeinen, konsistorin elokuussa 2006 
tekemä linjaus. Sen mukaan yliopiston kirjastopalveluja kehitetään kohti 
yhtenäisempää rakennetta. Konsistori päättää kirjastojen tulevasta hallinto-
mallista syksyllä 2007. Silloin ratkeaa, tuleeko yliopistoon yksi kirjasto vai neljä 
kampuskirjastoa, joita kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö koordinoi. 
Suunnittelutyötä edistetään kolmessa kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan 
syksyllä asettamassa työryhmässä, jotka koskevat kirjastolaitoksen palvelu-
ja, toimintaa ja rakennetta sekä humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen 
kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan kehittämistä yhdeksi kampuskirjastoksi. 
Uusi kirjasto-organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2010 alusta. Tulevai-
suudessakin yliopiston neljällä kampuksella tarjotaan tieteenalakohtaisia 
kirjasto- ja tietopalveluja hallintomallista riippumatta. Tieteenalapalvelut 
tarkoittavat opettajien ja tutkijoiden tarvitsemia räätälöityjä palveluita, jotka 
tukevat opetusta ja tutkimusta. 
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Uuteen kirjasto-organisaatioon valmistautumisena voidaan pitää kir-
jastopalveluiden koordinointiyksikön uudistusta kirjastojen yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen rahoituksessa. Tästä rahoituksesta vähennettiin 15 % ja 
kohdennettiin uudestaan niille kirjastoille, jotka ottivat vastuun yliopiston 
kehittämisohjelmiin liittyvistä kirjastojen yhteisistä tehtävistä. Viikin tiedekir-
jaston vastuulle sovittiin työhyvinvoinnin kehittäminen Helsingin yliopiston 
kirjastoissa. Viikin tiedekirjaston kirjastonjohtaja on toiminut kirjastojen Kai-
ku-työhyvinvointi-koordinaattorina jo vuodesta 2003 tehden samoja tehtäviä. 
Myös kirjastojen yhteiset työryhmät uudistettiin. Kullekin työryhmälle mää-
riteltiin työryhmäsopimuksella puheenjohtaja, tavoite, tehtävät ja jäsenet. 
Kirjastonjohtajien ryhmä toimii työryhmien seurantaryhmänä ja vahvistaa 
vuosittain toimeksiannot. Viikin tiedekirjaston edustajat osallistuvat kaikkiin 
14 työryhmään, yhteen puheenjohtajana.

Kirjastojen henkilökunnan hyvinvoinnin ja osaamisen edistämiseksi kirjas-
tojen Kaiku-koordinaattori ja koulutussuunnittelija valmistelivat uutta men-
torointihanketta, johon  saatiin Valtiokonttorilta rahoitusta. Ryhmämento-
rointiohjelman tavoitteena on syventää kirjastojen henkilökunnan osaamista 
strategisesti tärkeillä alueilla, jotka perustuvat kirjastojen yhteiseen osaamis-
karttaselvitykseen ja kirjastoja koskeviin strategisiin linjauksiin.

Helsingin yliopiston kirjastoryhmä pääsi mukaan Valtiokonttorin rahoit-
tamaan Strategia-Kaiku – pilottitutkimukseen ”Toimintastrategialähtöisen 
työhyvinvoinnin ylläpitäminen valtiosektorilla”, joka on ensimmäinen laji-
aan valtiosektorilla. Tutkimuksen tulokset julkaistaan keväällä 2007 ja niihin 
sisältyvät mukana olleiden viiden valtionhallinnon organisaation ryhmien 
tulokset. Pilotin viitekehyksenä toimivat aineetonta varallisuutta (inhimil-
linen pääoma, rakennepääoma ja suhdepääoma) sekä työkykyä (Tyky-talo) 
koskevat teoriat. Pilotin tarkoitus on luoda perusta sellaiselle työhyvinvoinnin 
kehittämiselle, joka pohjautuu aidosti varsinaiseen toimintaan. Pilotin stra-
tegialähtöisen työhyvinvoinnin kehittämisen viitekehys jakautuu kolmeen 
perustekijään, osaamistarinaan, työhyvinvointitarinaan ja tarinaan painopis-
teiden muutoksista. Näiden kolmen tarinan avulla määriteltiin kehittämisen 
haasteet. Kirjastoryhmä otti haasteekseen muutoksen johtamisen ja sitä 
toteuttaviksi toimenpiteiksi yhteisen toimintaorganisaation, palvelumallin 
ja verkostoitumisen kehittämisen sekä osaamisen johtamisen. Nämä tukevat 
käynnissä olevaa kirjastojen rakenteellista kehittämistä. Näiden tavoitteiden 
toteutumista seurataan olemassa olevilla toimintaa kuvaavilla mittareilla 
sekä alkuvuodesta 2007 käyttöön otetun työilmapiirikyselyn sopivilla mitta-
reilla. Viimemainittu kysely tullaan toteuttamaan kirjastojen rakenteellisen 
kehittämisen hankkeen kuluessa vuosittain. 
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DViikki-julkaisuarkisto ja avoin 
julkaiseminen

Palvelujohtaja Teodora Oker-Blom ja kehityspäällikkö Kimmo Koskinen

Digitaalisen aikakauden suurimpia haasteita ovat tutkimuksen tulosten jul-
kaiseminen, saatavuus ja pitkäaikaissäilytys. Pyrkimys kohti tutkimustulosten 
avointa saatavuutta (Open Access) on selkeästi kasvava suuntaus tieteellisessä 
kommunikoinnissa. Sen tavoitteena on tukea avointa ideoiden vaihtoa ja 
vauhdittaa sitä kautta tieteen edistymistä.

Avoimen julkaisemisen välineitä ovat yliopisto- ja tieteenalakohtaiset 
avoimet julkaisuarkistot ja avoimet tiedelehdet. Yhä useammat yliopistot ja 
tutkimusrahoittajat suosittelevat tai edellyttävät, että oman organisaation 
kirjallinen tuotanto tallennetaan avoimiin julkaisuarkistoihin tai julkaistaan 
avoimissa vertaisarvioiduissa tiedelehdissä.

Helsingin yliopiston tutkimuspoliittisessa ohjelmassa (2007–2009) tode-
taan, että avoin julkaiseminen parantaa tutkimusjulkaisujen saatavuutta, 
näkyvyyttä, hyödynnettävyyttä ja pitkäaikaissäilytystä. Ohjelmassa suositel-
laan, että yliopiston tutkijat pitävät itsellään oikeuden tallentaa julkaisujensa 
rinnakkaiskopiot suomalaisiin avoimiin julkaisuarkistoihin. Ohjelmassa suo-
sitellaan myös, että tutkijat julkaisevat artikkelinsa avoimissa tiedelehdissä  
silloin, kun tieteenalalla on valittavissa perinteisiin tilausmaksullisiin lehtiin 
verrattuna vähintään samantasoisia avoimia tieteellisiä lehtiä.

Viikin tiedekirjasto tarjoaa kampuksen tutkijoiden, opettajien ja opis-
kelijoiden käyttöön avoimen DViikki-julkaisuarkiston, joka profiloituu Viikin 
kampuksella harjoitettaville tieteenaloille. DViikki toimii sekä tietovarastona 
että jakelukanavana erityyppisille kokotekstiaineistoille, kuten artikkelit, 
oppimateriaalit, laitosten julkaisusarjat, opinnäytteet, digitoidut aineistot, 
ja sillä on perinteisiä julkaisukanavia täydentävä rooli.

Julkaisuarkiston kehittäminen Viikin kampuksella alkoi jo vuonna 2002, 
jolloin kirjastossa tehtiin esiselvitys digitaalisista arkistoista. Seuraavana vuon-
na kirjasto liittyi Hankenin koordinoimaan ja opetusministeriön rahoittamaan 
hankkeeseen, jossa selvitettiin DSpace-ohjelmiston soveltuvuutta julkaisuar-
kiston alustaksi. Tämä ohjelmisto asennettiin kirjaston palvelimelle kevääl-
lä 2004. Alkuvaiheen teknisten ongelmien ratkettua kirjasto alkoi värvätä 
kampukselta pilottivaiheen koekäyttäjiä, tutkijoita ja tutkimusryhmiä, jotka 
olivat valmiita tallentamaan omat julkaisunsa kokotekstimuodossa DViikkiin. 
Vuonna 2005 aktiivisimmin aineistoja tallennettiin biotieteellisen tiedekun-
nan ympäristötieteistä ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvikehy-
gienian oppiaineesta. DViikkiin on tähän mennessä tallennettu yhteensä 
1 235 erityyppistä aineistoa.
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Pilottivaihe osoitti, että julkaisujen tallennus laitoksilla onnistui lyhyen 
opastuksen jälkeen varsin helposti. Sen sijaan lehtien erilaisten lupakäytäntö-
jen selvittäminen vaatii usein kirjaston antamaa apua. On myös käynyt ilmi, 
että julkaisutietojen tallennus ei koskaan nouse tutkijoiden kiireellisyysjär-
jestyksessä kärkisijoille, joten tallennukseen tarvitaan tukea kirjastosta. Asia 
tuli esille myös Viikin tiedekirjaston neuvottelukuntien avointa julkaisemista 
käsitelleissä workshopeissa. Julkaisuarkiston myönteisinä piirteinä mainittiin 
seuraavia asioita: kirjallinen tuotanto pysyy tallessa ja järjestyksessä paremmin 
kuin omalla kotisivulla; tuotanto on helposti ja luotettavasti haettavissa, lu-
ettavissa ja tulostettavissa kaikkialla missä on verkkoyhteys. Julkaisuarkistoon 
tallennettuja aineistoja voidaan käyttää yksiköiden tieteellisessä ja tuloksel-
lisuuden arvioinneissa. Etuna on myös tutkimustuotannon leviäminen niille 
käyttäjille, joilla ei ole pääsyä näihin tiedelehtiin.

Yksi tapa madaltaa tallennuskynnystä myös DViikissä on tuoda julkai-
suarkistoon artikkelien kuvailutietoja valmiiksi viitetietokannoista, esim. 
kansainvälisistä PubMed- tai Web of Science –palveluista. Tällöin tutkijan 
tehtäväksi jää ainoastaan kokotekstin lisääminen valmiisiin julkaisun meta-
tietoihin. Tämä kokoteksti voi olla kustantajan julkaisema pdf-tiedosto tai 
julkaisun viimeinen käsikirjoitusversio siinä tapauksessa, että kustantaja ei 
anna lupaa julkaistun version tallennukseen avoimeen julkaisuarkistoon. 
Tätä metatietojen siirtoa selvitetään vuoden 2007 aikana Helsingin yliopis-
ton kolmen luonnontieteellisen kampuksen, Viikin, Kumpulan ja Meilahden 
yhteishankkeessa ”Avoin julkaiseminen luonnontieteissä”. Hankkeessa tutki-
taan myös julkaisuarkistojen metatietojen hyväksikäyttöä Julki-tietokannan 
tallennuksessa.

Tutkijoiden motivaatiota tallentaa tutkimusjulkaisunsa julkaisuarkistoon 
vahvistaa se, että monet vaikutusvaltaiset julkiset ja yksityiset tutkimusrahoit-
tajat Euroopassa ja Yhdysvalloissa tukevat avointen julkaisuarkistojen käyttöä 
ja edellyttävät rahoittamiensa hankkeiden osalta julkaisujen arkistointia tai 
julkaisemista avoimissa tiedelehdissä. Hyviä esimerkkejä tieteenalakohtaisista 
julkaisuarkistoista ovat bio- ja lääketieteellisiin julkaisuihin keskittyvä Pub-
Med Central ja sen brittiläinen vastine UK PubMed Central, jonka tavoitteena 
on toimia yhtenä solmuna eurooppalaisten julkaisuarkistojen verkostossa.

Viikin kampuksen tiedekunnat ovat osoittaneet kiinnostusta käyttää 
DViikkiä myös pro gradu – töiden tallennukseen. Vuoden 2006 aikana ko-
keiltiin tallennuksen työnkulkua, jonka avulla voidaan helpottaa opinnäy-
tetöiden ohjaajien ja tiedekuntien hallinnon työtä ja tukea opiskelijoiden 
omatoimista opinnäytteiden tallennusta julkaisuarkistoon. Tätä kehitystyötä 
on tehty osana laajempaa Helsingin yliopiston e-opinnäytteitä koskevaa 
selvitystä.
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DViikki-julkaisuarkisto avattiin tuotantokäyttöön tammikuussa 2006. 
Tätä virstanpylvästä korostaen DViikki rekisteröitiin OpenDOAR -palveluun, 
joka on julkaisuarkistoja kokoava kansainvälinen portaali. Tämä mahdollistaa 
DViikin löytymisen kuvailutietojen haravoimiseksi muihin palveluihin. Tätä 
haravointimahdollisuutta onkin viime aikoina käytetty aktiivisesti, mistä voi 
päätellä, että DViikin julkaisutiedot kiinnostavat ja niille on kysyntää. Esi-
merkiksi helmikuussa 2007 haravointipyyntöjä oli noin 50 000, kun  DViikin 
oman käyttöliittymän kautta kuvailutietojen katselukertoja oli samaan aikaan 
runsaat 20 000. Tätä lukua voi verrata vaikkapa samaan aikaan Helsingin yli-
opistossa Web of Science –palvelussa katsottujen viitteiden määrään (noin 
18 000). DViikin eniten käytettyä aineistoa ovat eläinlääketieteen oppikir-
jat, joiden käyttäjiin kuuluvat myös ammattiaan harjoittavat eläinlääkärit. 
Oppikirjojen käyttäjille avoin saatavuus on luonnollisesti optimaalinen tapa 
hyödyntää julkaisuarkistopalvelua.

Vuoden 2006 aikana DSpace-ohjelmisto on vakiinnuttanut asemansa suo-
malaisten yliopistojen julkaisuarkistojen alustana, ja myös Kansalliskirjasto on 
nyt ottanut tämän avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöönsä aikaisemmin 
tarjoamansa kaupallisen Encompass-ohjelmiston sijaan. DSpace-ohjelmistolla 
on aktiivinen käyttäjäyhteisö, jonka puitteissa tapahtuvaan kehitystyöhön 
on suomalaisillakin yliopistoilla mahdollisuus osallistua. 

Linkit 
■ DViikki: http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/dviikki/etusivu.htm 
■ DSpace: http://www.dspace.org/ 
■ 
 http://www.helsinki.fi/kampusoa/ 
■ OpenDOAR –palvelu: http://www.opendoar.org/ 
■ 
■ 

PubMed Central: http://www.pubmedcentral.nih.gov/ 

Avoin julkaiseminen luonnontieteissä:  

UK PubMed Central: http://ukpmc.ac.uk/

http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/dviikki/etusivu.htm
http://www.dspace.org/
http://www.helsinki.fi/kampusoa/
http://www.opendoar.org/
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://ukpmc.ac.uk/
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Elektronisiin aineistoihin siirtyminen
Apulaiskirjastonjohtaja Ritva Hagelin

Helsingin yliopiston verkossa on asiakkaiden käytettävissä yli 11 000 elektro-
nista lehteä, pari tuhatta kirjaa kokoteksteinä ja satoja tietokantoja viittei-
neen. Pääosa verkkoaineistoista hankitaan kansallisten FinELib-sopimusten 
perusteella ja osa Helsingin yliopiston kirjastojen yhteishankintoina. Näiden 
lisäksi Viikin tiedekirjasto hankkii myös itse verkkoaineistoa. 

Helsingin yliopiston tasolla kaudella 2004-2006 elektronisten aineistojen 
rahoituksesta runsaat 30 % on veloitettu suoraan tiedekunnilta, 25 % on 
yliopiston keskitettyä rahoitusta, 25 % saatu opetusministeriöltä ns. FinELib-
tukena ja kirjastojen oma rahoitus on noin 20 %.  Suoraan tiedekunnilta ve-
loitetulla osuudella hankitaan Elsevierin Science Direct – lehtipaketti, johon 
kuuluu noin 1 800 lehteä.

Viikin tiedekirjaston tietoaineistohankinnoissa painopisteen siirtyminen 
elektronisiin aineistoihin näkyy selkeästi kaudella 2004–2006 (Tilasto-osuu-
den kuva ”Tietoaineistojen hankinta”).  Merkittävää muutosta kuvaa se, että 
pelkästään elektronisten tietoaineistojen osuus ilman Elsevier-lehtiä oli 45 % 
vuoden 2006 tietoaineistokustannuksista, kun vastaava osuus oli vain 16 % 

vuonna 2005. Kun Viikin tiedekirjaston rahoittajil-
ta suoraan veloitettu osuus Elsevier-kustannuksista 
otetaan huomioon, elektronisten aineistojen osuus 
vuonna 2006 on 61 %.

Rinnakkaisista paperiversioista luopumisesta 
syntyneillä säästöillä kirjasto on kattanut tietoai-
neistojen vuosittaista hinnannousua ja hankkinut 
joitakin uusia aineistoja. Edellä mainitussa kuvassa 
”Tietoaineistojen hankinta” esitettyyn painettu-
jen kausijulkaisujen osuuteen sisältyy kuitenkin 
edelleen yhteishintoja painetun ja elektronisen 
version tilauksista erityisesti silloin kun e-versio 

saadaan painetun lehden kylkiäisenä ilman lisämaksua. Tietoaineistojen 
pitkäaikaiskäyttö- ja säilytyshaasteet pyritään ottamaan huomioon pelkkiin 
elektronisiin aineistoihin siirryttäessä.

Elektronisten lehtien käyttö omassa työpisteessä koetaan niin vaivatto-
maksi ja tärkeäksi, että asiakkaat toivovat verkkokäyttöön myös vanhem-
pia vuosikertoja.  Kirjasto on voinut vastata tähän haasteeseen vain hyvin 
rajallisesti, koska tietoaineistojen hintojen noustessa on etusijalle asetettu 
uusimman aineiston käyttömahdollisuus. Monien keskeisten lehtien vanhem-
mat vuosikerrat on jo kertaalleen maksettu painettuina versioina, jotka ovat 
kirjastossa käytettävissä.  Vuonna 2006 päätettiin kuitenkin yliopiston kirjas-
tojen yhteistyönä hankkia lisää keskeisten tieteellisten lehtien vanhempia 
vuosikertoja elektronisina JSTOR-palvelun kautta. Laajennettu lehtivalikoima 
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sisältää biologisia sekä talous- ja yhteiskuntatieteiden  lehtiä, joista  osa oli jo 
aiemmin verkkokäytössä. On myös kustantajia, jotka antavat vähitellen pää-
syn takautuviin vuosikertoihin ilman erillistä lisämaksua. Avoimen tieteellisen 
julkaisutoiminnan lisääntyminen vaikuttaa tulevaisuudessa yhä enemmän 
myös elektronisten lehtien hankintaan. 

Pääsy elektronisiin versioihin on tullut yhä ajankohtaisemmaksi selvittää 
myös vaihtoina tai lahjoituksina kirjastoon tulevien lehtien suhteen. Viikin 
tiedekirjasto saa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kautta kokoel-
miin yli 1 800 jatkuvasti tulevaa nimekettä ja ensimmäisestä elektronisesta 
vaihdosta sovittiin vasta vuonna 2006. 

Kirjojen hankinnassa ei tapahtunut suuria muutoksia kaudella 2004-2006. 
Viikin tiedekirjasto on edennyt e-kirjojen käyttöönotossa melko hitaasti. 
Hakuteoksia, sanakirjoja ja e-kirjapaketteja on hankittu yliopiston kirjasto-
jen yhteistyönä. Muutamia Viikin toimialojen kurssikirjoja on tällä hetkellä 
saatavissa verkossa. E-kirjojen hankinta- ja lisensiointikäytännöt vaihtelevat 
vielä enemmän kuin lehdillä. Lehdistä poiketen on mahdollista hankkia myös 
kirjastojärjestelmän avulla lainattavia e-niteitä, mutta toistaiseksi tällaisia 
nimekkeitä löytyy vain harvoja Viikin toimialoilta. Tulevaisuudessa tullaan 
panostamaan e-kirjoihin.

Uudenlaisena verkkoaineistona voidaan pitää Viikin tiedekirjaston vuon-
na 2006 hankkimaa Cold Spring Harbor Protocols –menetelmäsivustoa, josta 
kirjasto sai jo koekäyttövaiheessa poikkeuksellisen runsaasti myönteistä pa-
lautetta asiakkailta. Tämä uusi verkkoaineisto sisältää yli 700 vertaisarvioitua 
menetelmäkuvausta solu- ja molekyylibiologian, genetiikan, bioinformatii-
kan, proteiinitutkimuksen sekä kuvantamisen aloilta. Sivustosta voi myös ha-
kea reagenssi- tai liuosreseptejä, ja sinne voi tarjota omia metodiversioitaan 
sekä osallistua menetelmiä koskevaan keskusteluun.

Tietoaineistojen valintaan liittyen kirjaston edustajat osallistuvat kan-
sallisen elektronisen kirjaston, FinELibin, asiantuntijaryhmien ja yliopiston e-
hankintaryhmän työskentelyyn. Erityistehtävänä vuonna 2006 näissä ryhmissä 
oli toimialojen kannalta keskeisten, ns. perusaineistojen määrittely. Elektro-
nisten tietoaineistojen lisääntyessä ja kustannusten kasvaessa joudutaan yhä 
tarkemmin arvioimaan myös jo aiemmin tehtyjä hankintapäätöksiä. 

Hankintaehdotusten ja käyttäjäpalautteen saaminen kirjaston asiakkailta 
on tärkeää, jotta tietoaineistotarjonta saadaan vastaamaan mahdollisimman 
hyvin erityisesti Viikin kampuksen asiakaskunnan tarpeita. Kirjasto pyytää 
hankintaehdotuksia ja palautetta verkkoaineistojen koekäytöistä suoraan 
laitoksilta sekä tiedottamalla kirjaston www-sivuilla ja Almassa. Kirjaston 
hankintaehdotuslomake on verkossa ja asiakkailla on mahdollisuus antaa pa-
lautetta myös Nelli-portaalin ja e-lehdet tietokannan palautelomakkeilla sekä 
”Kysy kirjastosta”-lomakkeella. Palautetta pyritään keräämään myös kirjaston 
järjestämien koulutustilaisuuksien yhteydessä, osallistumalla tiedekuntien 
opetuksen kehittämistoimikuntiin ja neuvottelukuntien kokouksissa.

Linkit  
■ Nelli: http://www.nelliportaali.fi/ 
■ Viikin tiedekirjaston pikalinkit: http://blogit.helsinki.fi/pikalinkit/

http://www.nelliportaali.fi/
http://blogit.helsinki.fi/pikalinkit/
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Yhdessä oppimista edistämässä 
Tietoasiantuntija Päivi Helminen

“Kyllähän nuoret opiskelijat osaavat hakea verkosta tietoa”, saattaa olla ko-
keneen yliopisto-opettajan käsitys. Toisaalta tiedonhankinnan kurssille tuleva 
opiskelija kertoo: ”Olen toiminut ”yritys-erehdys-menetelmällä”. Haluaisin 
ehdottomasti oppia tehokkaampaa tiedonhakua”. Tällaisiin haasteisiin Vii-
kin tiedekirjaston kouluttajat ovat pyrkineet vastaamaan monin eri keinoin, 
joista seuraavassa on muutamia esimerkkejä.

Kirjastossa pyritään aidosti hyvään opetuksen ja oppimisen laatuun. 
Kaikkia tavoitteita ei pystytä heti toteuttamaan ja siksi on edettävä realis-
tisesti tiedonjyvä kerrallaan. Tavoitteena on tarjota tasapuolisesti kaikille 
kampuksen oppiaineille tietyn minimitason verran laadukasta opetusta, jo-
hon kuuluu 1) oikea ajoitus, 2) tiedonhankinnan nivoutuminen oppiaineen 
muuhun opetukseen ja 3) tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät.

Oikeaan ajoitukseen pyritään sillä, että opintojen alkuvaiheessa tie-
donhankinnan opetusta tarjotaan vain pieni annos. Pidemmälle tiedonhan-
kinnassa edetään viimeistään kandidaatin seminaarin yhteydessä, jolloin 
perehdytään tarkemmin oman alan tiedonlähteisiin. 

Laitosten kursseihin nivotussa opetuksessa kirjaston kouluttajilla on mah-
dollisuus kurkistaa eri oppiaineiden maailmaan ja ainelaitosten opettajilla 
on tilaisuus päivittää omia tiedonhankintataitojaan. Yhteisenä tavoitteena 
on opiskelijoiden oppimisen tukeminen mielekkään ajoituksen ja joustavan 
työnjaon avulla. Hyviä esimerkkejä tiedonhankinnan nivomisesta oppiainei-
den muuhun opetukseen ovat 

1)  ensimmäisen vuoden opiskelijoiden johdantokurssit, joissa  
opiskelijat tarvitsevat tiedonhankintataitoja ryhmätöiden  
tekemisessä 

2)  Mikrobiologian perusopintoseminaari, Mikro 210, jossa tiedonhan-
kinnan opetus on limitetty pieninä annoksina kurssin ohjelmaan 

3)  kandidaatin seminaarit, joista on useita muunnelmia riippuen lai-
toksen tai oppiaineen tarpeista ja käytännöistä

Seuraavan sivun kuvassa on esitetty kokonaiskuva Viikin tiedekirjaston tie-
donhankinnan opetuksesta ja sen ajoituksesta opinnoissa.
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Kirjastokierros

TVT-ajokortin tiedonhankintaosio:
Lähiopetus 2 h, itseopiskeluaineisto,
tentti

Mielellään myös muuta opetusta 
ja yhteistyötä laitosten opettajien
toiveiden mukaan, esim. Mikro 210.

Kandidaatin seminaari
Lähiopetus esim. 2x2h 

Opiskelijat voivat itse koota ryhmiä
ja pyytää opetusta kirjastosta

Maisterin seminaari
Lähiopetus esim. 2h 

Haut haltuun - tieteellinen tiedonhankinta 
mmtdk:n jatko-opiskelijoille, 1 op 

Tavoite: Oma kirjasto tutuksi ja helposti 
lähestyttäväksi sekä aktiiviseksi kirjaston 
käyttäjäksi oppiminen 

Sisältö: Kirjaston palvelut ja kokoelmat,  
lainaaminen ja Helkan alkeet

Tavoite: Tutustua opintojen alkuvaiheessa 
tarvittaviin tiedonhankinta-asioihin

Sisältö: Tiedonhankinnan ja tekijänoikeus-
asioiden perusteita, esimerkkitietokantoina 
Helka ja Nelli. Mielellään omat tiedonhaun/
harjoitustyön aiheet.

Tavoite: Oppia tunnistamaan oman alan 
keskeiset tieteellisen tiedon lähteet ja osata 
käyttää tehokkaasti yhtä niistä. Osata käyttää 
viitteidenhallintaohjelmaa viitteiden säilytyk-
seen ja lähdeluettelon muokkaukseen.

Sisältö: Esim. CAB, Web of Science, PubMed 
tai Ebsco, e-lehdet, RefWorks, harjoittelua 
omista aiheista

Tavoite: Tiedonhankintataitojen päivittämi-
nen ja syventäminen

Sisältö: Viimeisimmät uutuudet, omat kysy-
mykset ja kertaus, lisää oman alan tietokan-
toja, e-julkaiseminen ja tekijänoikeudet

Tavoite: Tiedonhakutaitojen päivittäminen 
oman tutkimuksen edellyttämälle tasolle

Sisältö: Tiedonhaun perusteita, oman alan 
keskeiset tiedonlähteet, harjoittelua omasta 
aiheesta, henkilökohtainen tapaaminen tie-
toasiantuntijan kanssa

5. vuosi

4. vuosi

3. vuosi

2. vuosi

1. vuosi

Jatko-
opinnot

Viikin tiedekirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus tutkinnoissa
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Tarkoituksenmukaisten opetusmenetelmien käyttäminen edellyttää jatkuvaa 
oman työn arviointia ja palautteen seuraamista. Esimerkiksi Tiedonlähteet 
verkossa (Y137) -verkkokurssista on luovuttu uusissa tutkinnoissa ja sulau-
tuvasti siirrytty hyödyntämään verkkokurssille tuotettua oppimateriaalia 
kandidaatin seminaarien lähiopetuksen ennakkotehtävissä.

Viikin tiedekirjastosta on asiantuntijajäsen eläinlääketieteellisen, far-
masian ja maatalous-metsätieteellisen tiedekuntien opetuksen kehittämis-
toimikunnissa. Toimikunnat ovat tiedekunnissa erinimisiä ja toiminta on 
painottunut eri tavoin. Nimestä ja toiminnan painopisteestä riippumatta 
toimikunnat tarjoavat hyvän foorumin seurata tiedekuntien opetukseen 
liittyviä asioita, tutustua ihmisiin ja tuoda esiin kirjaston aloitteita, joista 
mainittakoon maisterintutkinnon opinnäytetöiden sähköinen julkaiseminen. 
Lisäksi työryhmissä ja käytäväkeskusteluissa opettajien kanssa voidaan jakaa 
hyviä käytäntöjä.

Helsingin yliopistossa TVT-ajokortti ja sen tiedonhankintaosion kehittä-
minen antoi eri kirjastojen kouluttajille mahdollisuuden tutustua toisiinsa 
konkreettista työtä tehdessä. Helsingin yliopiston kirjaston kouluttajien yh-
teistyö tulee entisestään lisääntymään kirjastojen rakenteellisen uudistumisen 
ja henkilökohtaisen verkostoitumisen myötä.

Viikin tiedekirjaston edustajat verkostoituivat kansallisesti ja kansain-
välisesti useissa tilaisuuksissa vuoden 2006 aikana. Seminaareissa ja konfe-
rensseissa oli mahdollista oppia uutta muilta ja jakaa omia kokemuksiaan. 
Tiedekirjaston kouluttajat esittelivät hyviä käytäntöjään mm. seuraavissa 
tilaisuuksissa:

■ NOVA workshop on information literacy in education, NOVA Uni-
versity Network (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural 
University Network), Upsala, Ruotsi 27.–28.4.2006 
Esitys: Basic Studies Seminar in Microbiology 
www.tiedekirjasto.helsinki.fi/english/teaching/upsala20060427.pdf

■ Creating Knowledge IV, Empowering the Student Through Cross-In-
stitutional Collaboration, Kööpenhamina, Tanska, 16.–18.8.2006 
Esitys: The ICT Driving License at University of Helsinki:  
Synergy from Cooperation www.ck-iv.dk/papers/

■ 10th European Conference of Medical and Heath Libraries (EAHIL), 
Cluj-Napoca, Romania, 11.–16.9.2006 
Esitys: Mentoring in the Viikki Science Library. Case:  
veterinary librarianship 
www.eahilconfcluj.ro/scientific_programme.html 
Posterit: Assurance of the quality of user education in Viikki Science 
Library ja Student feedback on teaching information retrieval
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■ Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma -hankkeen päätössemi-
naari, Helsinki 3.11.2006 
Esitys: Informaatiolukutaidon integroiminen osaksi korkeakoulu-
opetusta: käytännön kokemuksia 
www.helsinki.fi/infolukutaito/hankkeet/esitys.htm

■ BMF:n (Bibliothecarii Medicinae Fenniae) syysseminaari, Helsinki, 
28.11.2006 Esitys: Tiedonhallinnan koulutus Viikin tiedekirjastossa  
www.terkko.helsinki.fi/bmf/hopeakoskinurminen2811.pdf

Tiedonhakujärjestelmiä kehitetään yhä helppokäyttöisemmiksi, joten tarvi-
taanko ontologioiden ja Google Scholarien aikakaudella tiedonhankinnan 
opetusta? Opiskelijoiden palaute on osoittanut, että myös nettinäppärät 
opiskelijat tarvitsevat tieteellisen tiedon maailmassa opastajia. Oppaina toi-
mivat kirjastojen ja oppiaineiden asiantuntijat toinen toisensa osaamista 
täydentäen. 

Linkit 
■ Mikrobiologian perusopintoseminaari, Mikro 210:  
 http://www.mm.helsinki.fi/users/lindstro/Mikro210_2007/index210_07.htm

http://www.mm.helsinki.fi/users/lindstro/Mikro210_2007/index210_07.htm
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Asiasanastosta ontologiaksi
Tietoasiantuntija Päivi Lipsanen

Sanastojen merkitys on lisääntynyt, koska niitä ja niiden sovelluksia 
tarvitaan Internetin tiedonhallinnan välineiksi. Sanastoista voidaan 
muokata käsitteiden ja niiden välisten suhteiden kokonaisuuksia, 
ontologioita, joilla voidaan tehostaa tiedon löytämistä Internetistä. 
Tekes rahoittaa vuosina 2003–2007 kansallista ”Suomalaiset semant-
tisen webin ontologiat” – hanketta (FinnONTO).  Vastuu hankkeen 
johtamisesta on Teknillisen korkeakoulun viestintätekniikan labora-
toriossa ja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella toi-
mivalla Semanttisen laskennan tutkimusryhmällä (SeCo). Tavoitteena 
on kehittää välineitä, joilla tietokone ymmärtää Internetin sisältö-
jä ontologioiden avulla. Hankkeessa muokataan mm. Yleisestä suo-
maisesta asiasanastosta (YSA) Yleinen suomalainen ontologia (YSO). 

Myös Viikin tiedekirjasto rakentaa 
hankkeessa omasta Agriforest-asi-
asanastostaan ontologian vuosina 
2006–2007.

Viikin tiedekirjaston tesaurus-
muotoinen Agriforest-asiasanasto 
on verkossa avoimessa käytössä. 
Agriforest on laajin suomalainen 
maatalous-, metsä-, puu-, elin-
tarvike-, kotitalous-, kuluttaja- ja 
ympäristöalojen asiasanasto. Se 
on aihepiiriensä auktoriteetti ja 
sille on myönnetty Yhdysvaltojen 
Kongressin kirjaston tunnus. Ag-
riforestia käytetään laajalti toimi-

alojensa tietoaineistojen, esimerkiksi kirjojen, artikkelien ja verkkoai-
neistojen sisällönkuvailemiseen ja hakemiseen. Sanasto sisältää noin 
6000 suomenkielistä asiasanaa ja niiden englanninkielisiä vastineita, 
mm. FAO:n Agrovoc-sanastosta. Mukana on myös kasvien, eläinten 
ja sienten nimistöä. Tesaurus-rakenteen mukaisesti asiasanat on jär-
jestetty hierarkisesti, joten useimmilla asiasanoilla on suppeampia tai 
laajempia sekä rinnakkaisia termejä. 
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Agriforest-esimerkki:  kyntö

eng (Agrovoc):
 ploughing 
eng:
 ploughing 
 plowing 
Laajemmat termit:
 maanmuokkaus 
Suppeammat termit:
 kevätkyntö 
 syväkyntö 
 syyskyntö 
Katso myös:
 aurat

Viikin tiedekirjastolla on pitkät perinteet sanastotyössä. Jo 1980-luvulla jul-
kaistiin painettuja asiasanastoja. Avoimeen verkkokäyttöön asiasanasto saa-
tiin vuonna 1996. Asiasanaston kehittämistä ovat vuosien varrella rahoitta-
neet mm. opetusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Metsämiesten 
säätiö ja EU. Agriforestia kehitetään yhteistyössä useiden tahojen kanssa. 
Kirjaston edustaja osallistuu Yleisen suomalaisen asiasanaston termiehdo-
tusten käsittelyyn. Maa- ja metsä-
talousministeriön, ministeriön alais-
ten laitosten ja Viikin tiedekirjaston 
välinen Matri-yhteistyöhön sisältyy 
myös asiasanastotyöryhmä. Esimer-
kiksi Metlasta on saatu sanastoai-
neistoa Agriforestin kehittämiseen. 
Suomen maatalousmuseo Sarka sai 
vuonna 2005 Agriforestin testatta-
vaksi maatalousalan ontologian ra-
kentamiseksi FinnONTO-hankkees-
sa. Tulevaa metsäalan ontologiaa 
testataan Lusto Suomen metsämu-
seon kanssa heidän tietoaineisto-
jensa hallintaan. 
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Agriforestin muokkaaminen ontologiaksi alkoi vuonna 2006. Ontologi-
oissa käsitteet ja niiden suhteet määritellään yksiselitteisesti siten, että tieto-
kone voi ymmärtää ne. Tietoaineistojen kuvailu ja haku tapahtuu käsitteiden 
tasolla. Esimerkiksi käsitteelle henkilöstö voidaan määritellä synonyymiksi 
sana henkilökunta ja erikielisiä vastineita staff ja personal. Tietoa voi täl-
löin hakea millä tahansa näistä sanoista ja haku kohdistuu käsitteeseen hen-
kilöstö. Käsitteen paikka hierarkiassa määritellään yksiselitteisesti. Esimerkiksi 
rakentamiseen liittyvä käsite katteet sijaitsee hierarkiassa eri kohdassa kuin 
peltoviljelyyn liittyvä käsite katteet. Hakujärjestelmä tarkistaa, kumpaa kat-
teet-käsitettä tiedonhakija tarkoittaa.

Esimerkki ontologiasta: Käsitteen kyntö  sijoittuminen Yleiseen suomalai-
seen ontologiaan linkitetyssä Agriforest-ontologiassa. Yleisen suomalaisen 
ontologian käsitteet järjestetään kolmeen pääluokkaan, jotka ovat abstrakti, 
pysyvä ja muuttuva.

Yleinen suomalainen ontologia = yso
Agriforest-ontologia = afo

muuttuva (yso)
 prosessit (yso)
  toiminta (yso)
   muuttaminen (yso)
    toisenlaiseksi_muuttaminen (yso)
     muokkaus (yso)
      maanmuokkaus (yso, afo)
       kyntö (yso, afo)
        kevätkyntö (afo)
        syväkyntö (afo)
        syyskyntö (afo)

Agriforest-asiasanastosta muokattava ontologia linkitetään Yleiseen suoma-
laiseen ontologiaan, kuten muutkin FinnONTO-hankkeessa rakennettavat 
erikoisalojen ontologiat. Ontologiat tulevat avoimeen yleiseen käyttöön. 
Viikin tiedekirjaston sanastotyössä keskitytään Viikin kampuksen toimialojen 
terminologiaan ja tiedonhallintapalvelujen parantamiseen.
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Linkit 
■ Agriforest-sanasto: http://www-db.helsinki.fi/eviikki/eVIIKKIfreimi.html 
■ Agrovoc-sanasto http://www.fao.org/agrovoc/ 
■ YSA Yleinen suomalainen asiasanasto  
 http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html
■ FinnONTO-hanke: http://www.seco.tkk.fi/projects/finnonto/index.fi.php 
■ Eero Hyvönen: Älykäs semanttinen web tietämyksenhallinnan   
 rajoja siirtämässä - Esimerkkinä suomalainen kulttuuri semanttisessa   
 webissä Esitelmä Tieteen päivillä 2007
 http://www.seco.tkk.fi/publications/2007/hyvonen-tieteen-paivat-2007.pdf
■ Suomalainen ontologiasovellus: MuseoSuomi-portaali
 http://www.museosuomi.fi/
■ Lääketieteen asiasanasto: Medical Subject Headings (MeSH)  
 http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
■ Paikkaontologia Getty Thesaurus of Geographical Names (TGN)  
 http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/

http://www-db.helsinki.fi/eviikki/eVIIKKIfreimi.html
http://www.fao.org/agrovoc/
http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html
http://www.seco.tkk.fi/projects/finnonto/index.fi.php
http://www.seco.tkk.fi/publications/2007/hyvonen-tieteen-paivat-2007.pdf
http://www.museosuomi.fi/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/
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Viikin tiedekirjaston toimintaa 
kuvaavia lukuja

Tietoaineistojen hankinta 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

Muu kirjallisuus

Kurssikirjat

Kausijulkaisut (painetut)

Elektroniset aineistot

Elsevier** 

  42 168

  67 551

375 519

  80 887

194 500

  34 109

  65 066

368 805

  86 647

201 500

  36 528

  57 243

189 450

233 349

214 400

2004 2005 2006

*  Painettuihin kausijulkaisuihin sisältyy myös  
yhteishankintoja painettu & e-versio tilauksista 

** Elsevier-kustannukset veloitetaan suoraan tiedekunnilta 
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Viitteiden kartunta kotimaisiin viitetietokantoihin 2004–2006



24

�

���������

���������

���������

���������

���������������������������������������������

����������

��������������

�����������������

�����������

�����

�������

�������

�������

���������

���������

�������

�������

�������

���������

���������

�������

�������

������

���������

�������

���� ���� ����

Kustannukset tilinpäätöksissä 2004–2006 (€)
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Käyttäjäkoulutus 2004–2006



25

Viikin tiedekirjaston vuosikatsaus 2006

Kävijät ja lainaus 2004–2006
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Henkilöstön määrä 2004–2006 (31.12.)
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