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Kirjastonjohtajan katsaus –  
vikloina mukana muutoksessa

Kirjastonjohtaja Heli Myllys

Vuosi 2007 oli Helsingin yliopiston kirjastotoimin-
nan kannalta päätösten vuosi. Konsistori päätti 
yliopiston kirjastotoiminnan organisoimisesta 
kampuskirjastomallin mukaisesti. Se tarkoittaa, 
että vuoden 2010 alusta kirjastotoimen toimiala-
johto ja keskitetyt palvelut hoidetaan hallintovi-
rastoon perustettavassa kirjastopalveluosastossa. 
Sinne kootaan 1/3 kirjastojen henkilöstövoima-
varoista sisäisten palveluiden tuottamista varten. 
Tieteenalapalveluista vastaavat keskustan, Kum-
pulan, Meilahden ja Viikin kampuskirjastot. Kam-
puksen yhdeksän toimialan kirjastopalveluiden 
kehittäminen mahdollisimman asiakaslähtöisiksi 

on ollut Viikin tiedekirjaston keskeinen toimintaperiaate sen historian alusta 
asti. Uudessa kirjastomallissa asiakkaan kannalta palvelu jatkuu kuten en-
nenkin. Muutos tuntuu kirjaston sisäisessä toiminnassa, koska palveluiden 
tuottamista tukeva toiminta siirtyy kirjastopalveluosastoon.

Käsillä olevassa Viikin tiedekirjaston vuoden 2007 vuosikatsauksessa esi-
tellään kirjaston toimintaa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kump-
panuuteen osallistujana. Avoin julkaisuarkisto DViikki on uusi toimialoille 
tarjottava palvelu, samoin kuin Agriforest-sanaston kehittäminen ontologian 
suuntaan. Julkisten tutkimushankkeiden löytämiseksi on luonnonvara-aloja 
varten rakennettu Hankehaavi-niminen verkkohakemistopalvelu. Opetuk-
seen integroituneen tiedonhankinnan ja –hallinnan koulutuksen laatua 
kehitetään sen käyttöön laadittujen palautejärjestelmien avulla. Kuvaus 
kokoelmien ja vanhojen aineistojen käytettävyyden parantamiseen liittyvis-
tä toimista on muistutuksena ja esimerkkinä siitä, miten kirjastojen uudet 
palvelut rakentuvat niissä pitkien aikojen kuluessa tehdyn työn perustalle. 
Viimeisenä kerrotaan kirjaston sisäiseen yhteistyöhön liittyvästä kehitysvuoro-
puheluprosessista. Sen tuloksena saatiin tukea matkalle kohti vähitellen yhä 
tarkemmin hahmottuvaa, uudella tavalla organisoitua Helsingin yliopiston 
kirjastojen toimintaa. 

Viikin kampuksen tieteenaloihin liittyvä tiedonhankinnan opetus näyttää 
jo suuntaa 2010-luvun kampuskirjastojen asiantuntijapalveluiden kehittämi-
seen. Se on hyvä esimerkki Helsingin yliopiston päätehtävien, tutkimuksen, 
opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mukaisista kirjastopalve-
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luista. Kirjaston toimialavastaavat ovat tältä kannalta avaintehtävissä mm. 
kouluttaessaan opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita tiedonhankinnan taitoihin 
ja toimiessaan kaikkien asiakkaiden tukena tiedonhankintaan liittyvissä kysy-
myksissä. Heitä on valittu myös kampuksen tiedekuntien opetuksen kehittä-
mistoimikuntien jäseniksi. Tämä mahdollistaa entistä paremmin kirjaston in-
tegroitumisen opetuksen suunnitteluun ja siten antamaan oman panoksensa 
tiedonhankinnan opetuksessa oikea-aikaisesti ja oikeasisältöisesti. Opettajien 
ja kirjaston välinen yhteistyö konkretisoituu myös kirjaston tiloissa toteutet-
tuna opettajakahvila Viklona. Tapaaminen on saanut nimensä viklo-nimisestä 
lintuharvinaisuudesta, joka pesii Viikin lähistöllä Vanhankaupunginlahdella. 
Viklo sopii opettajakahvilaksi kutsutun yhteistyömuodon nimeksi, koska Vii-
kissäkin havaittava viklo voi pitkine jalkoineen ja kauloineen kurottautua 
korkealle ja nähdä kaukana olevia asioita laajasta perspektiivistä, samoin 
kuin opetuksen kehittämistä pohtivat opettajat. 

Viikin tiedekirjaston toimintaa kuvaavia lukuja on entiseen tapaan koottu 
vuosikatsauksen loppuun.
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Helsingin yliopiston vuosiksi 2007–2009 laaditun strategian mukaisesti ”yli-
opiston yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteutuu tutkimuksessa ja ope-
tuksessa sekä vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä.” 
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteutuu mm. viestinnässä yliopiston kes-
keisille sidosryhmille tutkimus- ja opetustyön laadusta, tuloksista ja hyö-
dynnettävyydestä. ”Yliopistolle tärkeitä sidosryhmiä ovat julkinen sektori 
ja yhteiskunnalliset päättäjät, alueelliset toimijat kotimaassa ja ulkomailla, 
sektoritutkimuslaitokset ja tutkimuksen rahoittajat, yksityinen sektori, 
alumnit ja muut yliopiston tukijat, kolmas sektori ja kansalaisyhteiskunta. 
Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallista hyödyntämistä tehostaak-
seen yliopisto kehittää yhteistyömuotoja elinkeinoelämän ja erityisesti 
tutkimus- ja kehitysintensiivisten yritysten kanssa.” (Helsingin yliopiston 
strategia 2007–2009)

Viikin tiedekirjaston palvelut – 
tuloksellisuutta yhteistyössä yliopiston 
ulkopuolisten sidosryhmien kanssa

Päivi Lipsanen 
Tietoasiantuntija, toimialavastaava (biotieteet ja biotekniikka)

Kuvaan artikkelissani, miten Viikin tiedekirjaston palvelut ovat osa Helsingin 
yliopiston tehtäviä – tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaiku-
tusta – niiden kolmannella alueella, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. 
Kuten yllä siteeratussa Helsingin yliopiston strategiassa vuosiksi 2007–2009 
todetaan, vuorovaikutus toteutuu vastavuoroiseen kumppanuuteen perus-
tuvassa yhteistyössä eri yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Kirjaston toi-
minnassa se sisältyy lähes kaikkeen, sillä Viikin tiedekirjasto on kaikille avoin 
kirjasto, joka ottaa vastaan palautetta kaikilta asiakasryhmiltään ja ottaa sen 
huomioon palveluidensa kehittämisessä. Yleistäen voi sanoa, että Viikin tiede-
kirjaston yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteutuu laajimmillaan siinä, että 
se tarjoaa kaikille tiedontarvitsijoille väylän toimialojensa tiedonlähteisiin.

Kirjaston palvelut voidaan jäsentää toisaalta laajalle asiakaskunnalle 
suunnattuina, toisaalta toimialapalveluina, jotka kohdistetaan nimenomaan 
Viikin kampuksen tieteenalojen opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille. Viikin 
tieteenalat ja samalla kirjaston toimialat ovat biotieteet ja biotekniikka, eko-
logia, systematiikka ja ympäristöala, elintarvikeala, eläinlääketiede, farmasia, 
kotitalous- ja kuluttaja-ala, maatalousala, metsä- ja puuala sekä talous- ja 
yhteiskuntatieteet. 

Kirjaston palvelut kokonaisuutena edistävät toimialojen tiedon löytämis-
tä ja käyttöä. Näitä palveluja ovat esimerkiksi painettujen ja verkossa olevi-
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en tietoaineistojen hankkiminen, tietoaineistojen tarjoaminen asiakkaiden 
käyttöön kirjaston tiloissa ja kotilainoina sekä kaukopalvelun kautta, viite-
tietokantojen tuottaminen ja tiedonhallinnan välineiden, esim. sanastojen 
ja ontologioiden, kehittäminen. Tiedonhankinnan opetus tehostaa opiskelua 
ja tutkimusta. Erityisen tärkeä tehtävä on näistä tietoaineistosta, palveluista 
ja välineistä tiedottaminen.

Viikin tiedekirjaston Helsingin yliopistoon kuulumattomista yhteistyö-
kumppaneista eli sidosryhmistä paikallisesti lähimpänä ovat Infokeskus Ko-
ronassa palveleva Helsingin kaupunginkirjaston Viikin kirjasto sekä omalla 
kampuksella toimivat osittain Helsingin yliopiston omistama Gardenia-Helsin-
ki, Viikin normaalikoulu ja biotekniikan, lääkekehityksen, terveydenhuollon 
tekniikan, ympäristöteknologian ja elintarviketeknologian alan yritykset. Hel-
sinki Business and Science Park Oy (HBSP) tarjoaa näille tiedepuistoksi kutsu-
tun kampuksen yrityksille toimitilat ja muita palveluja. Viikin kampukselle on 
sijoittunut kaksi sektoritutkimuslaitosta, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
ja ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL. Toimialojen tiedonkäyttäjiä 
ovat myös mm. muualla sijaitsevien tutkimuslaitosten tutkijat, viranomaiset 
ja eri oppilaitosten opiskelijat ja opettajat. 

Seuraavassa keskityn käsittelemään kirjaston yhteistyötä lähinnä yritysten 
ja sektoritutkimuslaitosten kanssa. Artikkelini lopussa esittelen kolme kirjas-
ton tuottamaa palvelumuotoa, jotka on tarkoitettu etenkin niille yliopiston 
ulkopuolisille sidosryhmille, jotka tarvitsevat korkeatasoista asiantuntijaosaa-
mista kirjaston toimialoilta.

Asiantuntijapalveluiden ytimessä ovat toimialavastaavat, jotka on ni-
metty jokaiselle toimialalle. He ovat Viikin kampuksen tieteenaloilla loppu-
tutkinnon suorittaneita, kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen saaneita 
tietoasiantuntijoita. Heidän tehtävänään on koordinoida ja kehittää toimi-
alansa kirjasto- ja tietopalveluja Viikin tiedekirjastossa. Yliopiston tiedeyhtei-
söön mahdollisimman hyvin integroidun vuorovaikutuksen lisäksi heillä on 
monipuoliset suhteet moniin yliopiston ulkopuolisiin tahoihin, esimerkiksi 
metsä- ja puualalla Metsäntutkimuslaitokseen, Suomen Metsämuseo Lustoon 
ja Metsämiesten Säätiöön. Viimeksi mainittu on rahoittanut useita kirjas-
ton hankkeita, mm. vanhan metsäkirjallisuuden digitointia ja tallennusta 
tietokantoihin sekä metsäalan asiasana-aineiston muokkaamista ontologi-
aksi. Tietoasiantuntijat ovat yhteyskanava kirjastosta sen toiminnan piiriin 
kuuluvien tieteenalojen ja niiden tiedontarvitsijoiden suuntaan. Kirjaston 
toimialavastaaviin voi ottaa suoraan yhteyttä kaikissa kirjastopalveluja ja 
niiden kehittämistä koskevissa asioissa.

Kirjaston toimialat on ryhmitelty kolmeen neuvottelukuntaan, joiden 
jäsenistä puolet tulee yliopiston ulkopuolelta. Heitä on mm. sektoritutkimus-
laitoksista, ministeriöistä, yrityksistä ja muista yliopistoista. Neuvottelukunnat 
kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa. Toimialavastaavien tehtäviin kuuluu mm. 
näiden kokousten järjestäminen. Niissä esitellään kirjaston toimintaa ja pal-
veluja, keskustellaan eri teemoista ja ideoidaan uutta. Keskustelunaiheena 
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on ollut mm. kysymys siitä, millaisilla sopimuksilla yliopiston ulkopuolisten 
organisaatioiden tiedontarvitsijat pääsisivät verkon kautta käyttämään yli-
opiston maksamia elektronisia aineistoja omissa työpisteissään.

Vaikka yliopiston ulkopuolisia sidosryhmiä pyritään palvelemaan mah-
dollisimman monipuolisesti, juuri verkkopalvelujen eräänä ongelmana on, 
että kirjastossa sijaitsevien atk-työasemien käyttö on pääosin mahdollista 
vain yliopistolaisille, samoin kuin pääsy suureen määrään yliopiston maksamia 
verkkoaineistoja, verkkolehtiä ja –kirjoja. Kirjaston tiloihin on järjestetty mah-
dollisuuksia työskennellä verkossa, lukea, tulostaa ja tallentaa verkkoaineis-
toja, lainauspisteestä tilapäiseen käyttöön annettavin tunnuksin. Jotta kaikki 
asiakasryhmät löytäisivät tietoa mahdollisimman vaivattomasti, kirjaston ko-
tisivuille on koottu aihepiireittäin tiedonlähteitä, esim. verkkolehtipalveluja, 
tietokantoja ja linkkikokoelmia. Kirjasto tallentaa myös alojensa julkaisujen, 
esim. kirjastoon hankittujen kirjojen ja kotimaisten lehtiartikkelien tietoja 
tietokantoihinsa, jotka ovat verkossa avoimessa käytössä. Kirjaston hankkimat 
painetut julkaisut ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä. 

On tärkeää huomata Viikin tiedekirjaston yliopiston ulkopuolisille sidos-
ryhmille suunnatuista palveluista puhuttaessa, että verkon kautta avoimessa 
käytössä ovat mm. eViikki-viitetietokanta, DViikki, avoin julkaisujen verkko-
arkisto, ja Helka-kirjastoluettelo. Edellä mainituista kahteen ensimmäiseen 
sekä Agriforest-sanastoon palaan artik-
kelini lopussa.  Yliopiston ulkopuolisiin 
sidosryhmiin kuuluvien organisaatioiden 
kanssa on tehty sopimuksia, jotka koske-
vat esimerkiksi verkossa olevien maksul-
listen tietoaineistojen käyttöä, kaukopal-
velun hinnoittelua ja tiedonhankinnan 
opetukseen osallistumista. Sopimuksia 
on esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen, 
Helsinki Business and Science Park Oy:n 
ja maa- ja metsätalousministeriön kans-
sa (Matri-sopimus). Sopimuksilla pyritään 
saamaan kirjaston palvelut hallitusti mah-
dollisimman laajaan käyttöön ja vakiin-
nuttamaan sidosryhmäyhteistyötä.

Eri toimialojen kirjasto- ja tietopal-
velut ovat muotoutuneet tieteenalojen 
luonteen, palvelujen tarpeen ja kysynnän 
sekä vastuiden kannalta osittain erilaisiksi. 
Myös niille tarjolla olevat asiantuntijapal-
velut eroavat jossain määrin toisistaan. 
Biotieteissä ja biotekniikassa tärkeimpiä 
tiedonlähteitä ovat kansainväliset elektro-
niset lehdet viimeisen kymmenen vuoden 
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ajalta. Suomeksi julkaistaan vain vähän. Toisaalta metsä- ja puualalla tarvitaan 
uusimpien julkaisujen lisäksi huomattavasti vanhempaakin kirjallisuutta ja 
usein erityisesti kotimaista aineistoa. Suomeksi julkaistaan paljon. Kirjastol-
la on erityinen kansallinen vastuu maatalous-, eläinlääke- ja metsätieteiden 
tietohuollosta. Maatalous- ja  eläinlääketieteiden yliopistotasoista opetusta 
annetaan Suomessa vain Viikin kampuksella. Metsätieteitä opetetaan Viikin 
kampuksen lisäksi vain Joensuun yliopistossa. Muita toimialoja on useissa 
yliopistoissa. Maatalous-, eläinlääke- ja metsätieteistä julkaistaan paljon suo-
menkielistä kirjallisuutta, jonka tallentaminen kansallisiin tietokantoihin, esi-
merkiksi maksulliseen Arto-artikkeliviitetietokantaan, on Viikin tiedekirjaston 
erityisvastuulla. 

Viikin tiedekirjaston avoimia verkkoasiantuntijapalveluita

Viikin tiedekirjasto tuottaa avoimesti verkossa käytettäväksi eViikki-viite-
tietotietokantaa, jota kehitetään jatkuvasti. Sen tueksi kirjasto ylläpitää 
Agriforest-sanastoa, josta muokataan parhaillaan ontologiaa kirjaston toi-
mialojen tiedonhallinnan välineeksi. Kirjaston asiantuntijavoimin rakennettu 
DViikki-julkaisuarkisto avattiin vuonna 2006. Se sisältää noin 700 avoimessa 
käytössä olevaa kokotekstijulkaisua.

eViikki-viitetietokanta

Viikin tiedekirjaston itse ylläpitämän tietokannan tavoitteena on tehos-
taa tiedon löytymistä. eViikki on verkossa vapaasti kaikkien käytettävissä, 
päinvastoin kuin esimerkiksi kansallinen artikkelitietokanta Arto, joka on 
maksullinen. eViikin tiedonhakuominaisuudet ovat kehittyneemmät kuin 
Voyager-järjestelmän tietokantojen, joihin kuuluu esimerkiksi Helsingin yli-
opiston Helka-kirjastoluettelo. eViikissä tiedot sekä artikkeleista että kirjoista 
löytyvät samasta tietokannasta. Viitteitä on yli 300 000. Tietokantaan poimi-
taan Viikin tiedekirjaston luetteloimat kirjat, opinnäytetyöt, raporttisarjojen 
osat ja kausijulkaisut Helka-kirjastoluettelosta, sekä kirjaston luetteloimat 
artikkelit Arto-artikkeliviitetietokannasta. eViikki sisältää lisäksi mm. koti-
maisia metsähistoriallisten arkistojen viitteitä.
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DViikki-julkaisuarkisto

Viikin tiedekirjasto on ollut edellä-
kävijä avointen julkaisuarkistojen 
toteuttamisessa. Viikin kampuksen 
DViikki-verkkoarkiston kehittäminen 
jatkuu osana Helsingin yliopiston avoi-
men verkkojulkaisemisen yhteistyötä. 
Julkaisuarkiston tavoitteena on lisätä 
kampuksella tehdyn tutkimuksen nä-
kyvyyttä ja parantaa tulosten ja tut-
kimusjulkaisujen avointa saatavuutta 
rinnakkaisjulkaisemisen avulla.  Kam-
puksen yksiköt voivat tallentaa DViik-
kiin kokotekstijulkaisuja, esimerkiksi 
tieteellisiä artikkeleita, raporttisarjoja 
ja opinnäytetöitä. Kirjasto tallentaa DViikkiin digitoimaansa vanhaa kirjalli-
suutta erityisesti metsäalalta. Myös yliopiston ulkopuolisten organisaatioiden 
tuottamien julkaisujen tallentamisesta DViikkiin neuvotellaan.

Agriforest-asiasanasto / ontologia

Kirjasto kehittää toimialojensa tiedonhallintaa rakentamalla vapaaseen verk-
kokäyttöön tulevan ontologian Agriforest-asiasanastostaan. Semanttisen 
webin älykkäät palvelut perustuvat ontologioihin, joiden avulla käsitteet ja 
niiden väliset suhteet saadaan tietokoneen ymmärtämään muotoon.  Näin 
pystytään tehostamaan tietoaineistojen sisällön kuvailua ja tiedon löytämistä. 
Tesaurus-muotoinen Agriforest-asiasanasto on ollut verkossa avoimessa käy-
tössä jo vuodesta 1995. Se on laajin suomalainen maatalous-, metsä-, puu-, 
elintarvike-, kotitalous-, kuluttaja- ja ympäristöalojen asiasanasto. Yleisen 
suomalaisen ontologian (YSO) yhteyteen rakennetun Agriforest-ontologian 
ensimmäinen versio julkaistaan keväällä 2008. Agriforest-ontologian jatko-
kehityksessä keskitytään Viikin tiedekirjaston toimialojen käsitteistöön (= 
sanastoon), erityisesti maatalous-, eläinlääke- ja metsätieteissä, joiden tiedon-
hallinnassa Viikin tiedekirjastolla on kansallinen vastuu. Näiden alojen lisäksi 
ontologiaan tarvitaan myös muiden Viikin kampuksen toimialojen käsitteistöä, 
jota ei löydy YSOsta. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut ontologiahanketta 
ja sanastoaineistoa on saatu mm. Metsäntutkimuslaitokselta ja Lustosta.

Linkit:
■ eViikki: www.tiedekirjasto.helsinki.fi/eviikki
■ DViikki: www.tiedekirjasto.helsinki.fi/dviikki/etusivu.htm
■ Agriforest: www-db.helsinki.fi/agri/agrisanasto/Welcome.html
■ Yleinen suomalainen ontologiapalvelu: www.yso.fi

http://www-db.helsinki.fi/agri/agrisanasto/Welcome.html
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Itämeri voi huonosti – missä tätä huolestuttavaa asiaa tutkitaan? Tehdäänkö 
meren pelastamiseksi jo jotain, ovatko eri tahot yhteistyössä – mitä tiede-
tään eläimistä, kasveista, rehevöitymisestä, suurten öljyonnettomuuksien 
riskeistä, eri tekijöiden yhteisvaikutuksista? Onko kenties olemassa moni-
tieteisiä tutkimushankkeita? Millaisista näkökulmista merten saastumista 
voi tarkastella?

Hankehaavi –  
ainutlaatuinen luonnonvara-alan 
tutkimushankkeiden hakupalvelu 

Liisa Siipilehto 
Tietoasiantuntija, toimialavastaava (metsä- ja puuala)

Vuonna 2007 valmistui tiedonhakijoiden avuksi uusi työkalu Hankehaavi – 
tutkimushankekuvausten verkkohakemistopalvelu, jonka avulla voi saada 
vastauksia yllä esitettyjen tapaisiin kysymyksiin.

Luonnonvara-alaa tutkitaan Suomessa monilla tahoilla, mutta etenkin 
maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan sektoritutkimuslaitoksilla ja 
esimerkiksi Helsingin yliopiston tiedekunnista maatalous- ja metsätieteelli-
sessä, biotieteellisessä, eläinlääketieteellisessä ja farmasian tiedekunnassa. 
Alan päättyneistä ja käynnissä olevista tutkimushankkeista kiinnostuneiden 
on tähän asti pitänyt hakea niitä koskeva tieto yksitellen eri organisaatioista. 
He eivät voi kuitenkaan kaikissa tilanteissa etukäteen tuntea tutkimusta te-
keviä organisaatiota ja niiden välistä työnjakoa siinä aiheessa, josta he tietoa 
hakevat. Hakukoneidenkaan avulla hakua ei ole voinut kohdistaa pelkästään 
tutkimushankekuvauksiin.

Hankehaavi-palvelu haravoi verkossa julkaistua hanketietoa nyt seitse-
män eri tutkimusorganisaation rekistereistä tai www-sivuilta ja kerää tiedot 
yhteen hakemistoon, josta haku on helppoa ja nopeaa. Tiedonhakija voi et-
siä tietoa esimerkiksi sanalla Itämeri. Hakuhaaviin valikoituu yhdellä kertaa 
saaliiksi tiedot niistä Itämeri-aiheisista tutkimushankkeista, joita palvelussa 
mukana olevilta organisaatioilta on siihen saatu.  

Haavi on monelle tarpeen

Hankehaavi on tarkoitettu asiantuntijoiden apuvälineeksi, mutta siitä hyöty-
vät myös kaikki muut tutkimustietoa tarvitsevat. Tärkeimpiä palvelun käyt-
täjäryhmiä ovat todennäköisesti tutkijat, opiskelijat, tutkimusviestinnän pa-
rissa toimivat, tutkimushallinto, tutkimuksen rahoittajat ja tutkimustiedon 



13

Viikin tiedekirjaston vuosikatsaus 2007

soveltajat (asiantuntijat, päätöksentekijät, yrittäjät). Heitä auttaa kokoava, 
nopea ja yksinkertainen käyttöliittymä, jolla saa yleiskuvan luonnonvara-
alan tutkimuskentästä.

Tutkimuslaitokselle Hankehaavi on yksi lisäkanava, jolla se voi jakaa 
tietoa hankkeistaan. Palvelu on toteutettu niin, että tutkimuslaitoksilla on 
mahdollisuus tarjota hanketieto verkkohakemistoon omien, jo olemassa ole-
vien tietojärjestelmiensä avulla, ilman uusia teknisiä investointeja.

Haavi työvälineenä

Hankehaavi on palvelu, jolla voidaan etsiä tietoa julkisin varoin rahoitetuista 
tutkimushankkeista. Se on kätevä työkalu, jonka avulla tiedontarvitsija löytää 
nopeasti yhtä aikaa hanketietoja erityisesti seuraavilta aloilta: biotieteet ja 
biotekniikka, ekologia, systematiikka ja ympäristöala, elintarvikeala, eläinlää-
ketiede, farmasia, kotitalous- ja kuluttaja-ala, maatalousala, metsä- ja puuala. 
Haavin saa käyttöönsä verkosta. Palvelun ulottuville on koottu nyt runsaat 
4000 suomenkielistä tutkimushankekuvausta. Tiedontuottajina ovat muka-
na MMM:n hallinnonalaiset tutkimuslaitokset Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira, Geodeettinen laitos FGI, Metsäntutkimuslaitos Metla, Maa- ja elintar-
viketalouden tutkimuslaitos MTT ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
RKTL, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä niiden lisäksi Helsingin yliopiston 
Viikin kampuksen tiedekunnat (maatalous-metsätieteellinen, eläinlääke-
tieteellinen, biotieteellinen ja farmasian tiedekunta) ja tietyt muut yksiköt 
(Ruralia-instituutti ja Viikin tiedekirjasto).

Haavi on yhteistyön tulos

Hankehaavi-palvelu on yhteistyön tulos. Se kehitettiin maa- ja metsätalousmi-
nisteriön, sen hallinnonalan organisaatioiden ja Viikin tiedekirjaston välisessä, 
jo vuodesta 1993 alkaneessa Matri-yhteistyössä. Ensimmäinen Matri-projekti 
edisti ja suositteli tutkimushankerekistereiden perustamista maa- ja metsä-
talousministeriön hallinnonalan tutkimuslaitoksiin, yliopistolle ja muihin 
luonnonvara-alan organisaatioihin. Jo silloin tavoitteena oli rakentaa haku-
palveluja, jotka kohdistuisivat useamman eri organisaatioiden tietoaineistoi-
hin yhtä aikaa. Rekistereiden rakentaminen on vienyt aikansa eikä tuon ajan 
tekniikka tiedon siirtämiseksi ja konvertoimiseksi ollut riittävän tehokasta. 
Lisäksi jokainen organisaatio halusi esitellä tuottamansa tiedon itse eikä 
siirtää tietoja yhteiseen erilliseen tietokantaan. 

Vuosina 2003–2005 Matri-yhteistyössä toteutettiin uusi hanke, nimeltään 
Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen MMM:n hallinnonalalla 
(MMM029:00/2003). Hankehaavi oli yksi loppuraportissa esitetyistä kehittä-
miskohteista. Nyt se on toteutettu siten, että vain metadata kootaan yhteen 
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paikkaan ja tiedontarvitsija ohjautuu aina alkuperäisille hankesivuille, jotka 
tutkimuslaitos itse tuottaa www-sivuilleen tai rekisterinsä kautta. 

Matri-yhteistyö  on maa- ja metsätalousministeriön, Helsingin yliopiston Viikin 
tiedekirjaston ja MMM:n hallinnonalan laitosten tietohuoltoon ja tietotukeen liit-
tyvää pysyvää yhteistyötä ja verkostoitumista. Matri-yhteistyön tavoitteena 
on tehostaa julkisen tutkimustiedon saatavuutta ja käytettävyyttä Matri-
toimialoilla (maatalous-, maaseutu-, eläinlääketiede-, elintarvike-, ravitse-
mus-, kotitalous-, kuluttaja- ja ympäristöalat sekä metsä- ja puuala). Viikin 
tiedekirjasto toimii yhteistyön koordinoijana ja roolinsa mukaisesti monien 
tietohuoltoon liittyvien aloitteiden tekijänä.

Haavin rakentamisen työvaiheita – suunnittelua ja neuvotteluja

Hankehaavi-palvelun perustamiseen suunnittelusta käytännön toteutukseen 
meni yhteensä noin puolitoista vuotta. Aikataulu muotoutui tiedontuottaja-
organisaatioiden ehdoilla. Palvelu avattiin 9.1.2008. Haavintarutiinien suun-
nittelu ja neuvottelut kunkin seitsemän eri organisaation asiantuntijoiden 
kanssa veivät eniten työaikaa ja resursseja. Organisaatioiden hankerekisterien 
tai www-sivujen määritteleminen palveluun sopivaksi vei hyvin vähän aikaa, 
muutamasta päivästä pariin viikkoon. Itse asiassa joissakin organisaatioissa 
käynnistyi palvelun rakentamisen yhteydessä omia tutkimustiedon tietojär-
jestelmien kehittämistöitä, jotka myös hieman viivästyttivät hanketta, mut-
ta toisaalta paransivat hankekuvausten sisältöä. Erityisesti havaittiin, että 
tiivis yhteistyö tutkimusjohdon, viestinnän, kirjasto- ja tietopalvelun sekä 
tietotekniikan asiantuntijoiden välillä edesauttoi tietoaineiston saattamis-
ta haavintakuntoon palvelua varten. Hankehaavi-palvelun suunnittelusta, 
neuvotteluista, määrittelydokumenteista, metadatan haavinnasta ja käyt-
töliittymän rakentamisesta vastasi MI Tietorakenteet Oy. Hankkeen teetti ja 
rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. 

Tulevaisuudennäkymiä 

Hankehaavi on saanut valmistuttuaan myönteistä palautetta hyödyllisenä 
palveluna, jonka käyttö on helppoa ja nopeaa. Hankekuvausten sisällöstä 
ja ajantasaisuudesta on tullut kysymyksiä, mutta palvelun sisältö on juuri 
sitä, mitä eri organisaatiot ovat tässä vaiheessa rekistereistään pystyneet 
tuottamaan. Hankekuvausten yhdenmukaistaminen on tulevaisuuden haas-
te. Myös asiasanojen lisääminen kaikkiin hankekuvauksiin parantaisi haku-
tuloksia. Toistaiseksi Hankehaavin käyttöliittymä on vain suomenkielinen, 
koska muilla kielillä, esimerkiksi ruotsiksi ja englanniksi, hankekuvauksia on 
olemassa vain vähän.

Hankehaavin avauduttua tuli lähes heti toiveita hakupalvelun laajen-
tamiseksi muihinkin luonnonvara-alojen organisaatioiden hankkeisiin. Olisi 
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hyvä, jos haavin ulottuville saataisiin Helsingin yliopiston lisäksi muidenkin 
suomalaisten yliopistojen tutkimushankkeet. Yliopistojen lisäksi metsä- ja 
maatalouteen, ympäristöalaan, luonnonvaroihin ja elintarvikealaan liittyviä 
hankkeita on myös mm. ammattikorkeakouluissa. Mielenkiintoisia hankkeita 
yhteishakuihin olisi myös esimerkiksi VTT:llä ja Työtehoseuralla.

Suomessa hankkeiden hallintaan ollaan kehittämässä muitakin työkaluja. 
Mm. Helsingin yliopistolla on kehitteillä tutkimushallinnan tietojärjestelmä 
TUHAT. Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt selvityksen hallinnonalan 
tutkimus- ja kehittämisportaalin rakentamiseksi. Ulkomaisia vastaavia moni-
hakupalveluja on ollut kehitteillä, mm. FRIDA Norjassa ja IWETO Belgiassa. 
Eurooppalaista tutkimustietoa on koottuna CORDIS-järjestelmän alle mm. 
ERA (European Research Area) -sivustoihin, mutta niissä keskitytään laajoihin 
EU-rahoitteisiin hankkeisiin.

Hankehaavia on esitelty tammikuussa 2008 pidettyjen Maataloustieteen 
Päivien posterisessiossa ja tapahtuman tuottaman julkaisun artikkelissa. Pal-
veluun osallistuville organisaatioille järjestettiin Hankehaavi-keskusteluti-
laisuus (2006) ja Matri-seminaari (2007). Viimeksi mainitussa perehdyttiin 
tietoaineistojen sisällönkuvailuun. Laajempi palvelua koskeva tiedottaminen 
aloitetaan keväällä 2008. Jatkossa suunnitellaan myös järjestelmät palvelun 
käytön seurantaan sekä palautteen keräämiseen ja hyödyntämiseen. 

Haavi on osa tutkimustiedon hallintavälineiden kokonaisuutta

Hankehaavi on yksi osa tutkimustiedon saatavuutta ja käytettävyyttä edis-
tävien tietotyökalujen palettia. Vii-
kin tiedekirjaston tuottamat eViik-
ki-julkaisuviitetietokanta ja avoin 
julkaisuarkisto DViikki ovat välinei-
tä tutkimushankkeiden tuloksina 
syntyneiden julkaisujen löytämi-
seen. Viikin tiedekirjaston tuotta-
ma tesaurusmuotoinen asiasanasto 
Agriforest on puolestaan väline niin 
julkaisujen kuin hankkeidenkin löy-
tyvyyden edistämiseen. Se on laa-
jin suomalainen maatalous-, metsä-, 
elintarvike-, kotitalous-, kuluttaja- 
ja ympäristöalojen asiasanasto ja 
soveltuu siten mainiosti alan tieto-
rekisterien ja muiden hakemistojen 
kuvailuun.

Hankehaavi-palvelu on konk-
reettinen tulos siitä pitkäjän-
nitteisestä yhteistyöstä bio- ja 
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luonnonvara-aloilla, jota Viikin tiedekirjasto on koordinoinut maa- ja met-
sätalousministeriön ja sen hallinnonalan tutkimuslaitosten kesken tutkimus-
tiedon saatavuuden ja käytettävyyden edistämiseksi. Vastaavaa palvelua 
ei Suomessa vielä ole. Siten maa- ja metsätalousministeriö on edelläkävijä 
tämäntyyppisen palvelun toteuttamisessa.

Linkit:
■ Hankehaavi: www.hankehaavi.fi
■ Matri-yhteistyö: www.tiedekirjasto.helsinki.fi/matri
■ Maj-Lis Aaltonen, Liisa Siipilehto ja Ilkka Mattila. 2008. Hankehaavilla 
hyvä saalis hankkeista. Julkaisussa: Maataloustieteen Päivät 2008 [verkkojul-
kaisu]. Suomen Maataloustieteellisen Seuran tiedotteita no 23. Toim. Anneli 
Hopponen. Viitattu 12.3.2008. Julkaistu 9.1.2008. Saatavilla Internetissä: 
www.smts.fi  (Hankehaavilla hyvä saalis hankkeista).
ISBN 978-951-9041-51-3. 
www.smts.fi/mpol2008/index_tiedostot/Posterit/ps064.pdf
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Tiedon hankintaa ja hallintaa 
laadukkaasti –  
tukena kirjaston tarjoama koulutus 
informaatiolukutaitoon

Tietoasiantuntijat Tuula Huuskonen ja Katja Kunttu

Miksi tiedonhankinnan koulutusta?

Miksi tiedonhankintataidot ovat tärkeitä ja miksi niiden merkitystä koroste-
taan nykyisin? Tarjolla olevan tiedon määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti 
tietotekniikan kehittymisen myötä ja näin ollen on tärkeää oppia erottamaan 
merkityksellinen tieto suuresta informaatiotulvasta. Kattavan tieteellisen 
tiedon hankkiminen ei onnistu Googlen tai muiden hakukoneiden avulla. 
Tämän vuoksi opiskelijoiden on hyödyllistä tuntea ja osata käyttää yliopistol-
le ostettuja oman alansa keskeisimpiä tiedonlähteitä; verkkoaineistoja, mm. 
viitetietokantoja, e-lehtiä, e-kirjoja. Aineistoista löytyneet viitteet ja muut 
tiedot on lisäksi hyvä osata järjestää itselleen sopivaan muotoon esimerkiksi 
viitteidenhallintaohjelman avulla. Riittävien tiedonhankinta- ja hallintataito-
jen puuttuminen hankaloittaa opinnoissa etenemistä. Tiedonhankinnan tek-
nisten taitojen lisäksi opiskelijoille annetaan eväitä löydetyn tiedon kriittiseen 
arviointiin sekä tietoa aineistojen käyttösäännöistä ja tekijänoikeuksista. Näin 
voimmekin puhua tiedonhankinnan opetuksen sijasta informaatiolukutaidon 
opetuksesta. Informaatiolukutaito voidaan lyhyesti määritellä kyvyksi etsiä, 
paikantaa, arvioida ja käyttää tehokkaasti tietoa. 

Kirjastojen käyttäjäkoulutuksel-
la on pitkät perinteet, sillä kirjasto-
jen asiakkaat on omien alojensa 
asiantuntijoina haluttu perehdyt-
tää niihin välineisiin ja menetelmiin, 
joilla kirjastot ovat kautta aikojen 
tietoa kuvailleet, tallentaneet ja 
sijoittaneet asiakkaiden käyttöön. 
Käyttäjäkoulutuksella tähtäämme 
siihen, että koulutuksen jälkeen asi-
akkaat pystyvät käyttämään kirjas-
ton tarjoamia tiedonhakumahdol-
lisuuksia ja löytämään etsimänsä 
aineistot helpommin. Kirjastojen 
käyttäjäkoulutusten sisältö on vuo-
sien myötä laajentunut ja yhtenäis-
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tynyt valtakunnalliseksi infor-
maatiolukutaidon hankkeeksi ja 
Helsingin yliopistossa osaksi TVT-
ajokortin (tieto- ja viestintätek-
niikan ajokortti) suoritusta en-
simmäisen vuoden opiskelijoille. 
Tiedonhankintakoulutuksen yh-
tenäiset kriteerit ja kouluttajien 
ammattitaito ovat tae kirjastojen 
tarjoaman opetuksen laadulle, 
jota jatkuvasti parannetaan. Vii-
kin tiedekirjaston tiedonhankin-
nan kouluttajien ammattitaito 
pohjautuu kirjasto- ja tietopal-
veluopintoihin, luonnontieteissä 

suoritettuun yliopistolliseen loppututkintoon, pedagogisiin opintoihin ja 
työkokemukseen. 

Tiedonhankinnan koulutustarjonta 

Järjestämme Viikin tiedekirjastossa tiedonhankinnan koulutusta kaikille yli-
opistolaisille avoimina vakiokursseina sekä ainelaitosten kursseihin integ-
roituna koulutuksena. 

Kirjastomme pyrkimyksenä on tarjota opiskelijoille sopivan tasoista tiedon-
hankinnan koulutusta oikeaan aikaan opintoihin nähden. Syksyllä ensimmäisen 
vuoden opiskelijat tulevat kirjastoon tutustumaan Helka-kirjastotietokannan 
käyttöön henkilökunnan järjestämillä kirjastokierroksilla. Ensimmäisenä vuon-
na tarjoamme myös lähiopetusta TVT-ajokortin tiedonhankintaosiosta integ-
roituna ainelaitosten johdantokursseihin. Kandidaatin seminaarin yhteydessä 
syvennämme opiskelijoiden tiedonhankinnan taitoja tutustuttamalla heidät 
kansainvälisiin tietokantoihin ja viitteidenhallintaan. Maisterivaiheessa vie-
lä syvennämme ja kertaamme opiskelijoiden jo hankkimia taitoja. Olemme 
huomanneet, että tiedonhankinnan koulutuksen integroiminen ainelaitosten 
kursseihin motivoi opiskelijoita tiedonhankintataitojen opiskeluun. Kun opiske-
lijoilla on tehtävä tai oma kandidaatintutkielman aihe ennen tiedonhankinnan 
kurssille tuloa, niin heillä on myös tarve oppia taitoja tiedon hankkimiseksi. 
Joillakin kursseillamme opiskelijat saavat lisäksi tehtäviä, jotka heidän täytyy 
tehdä hyväksytysti saadakseen kurssista yhden opintopisteen.

Ainelaitosten kursseihin integroitu tiedonhankinnan koulutus edellyttää 
hyvää yhteistyötä kirjaston ja laitosten opettajien kanssa. Pyrimme siihen, 
että kurssimme vastaisivat parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden 
ajankohtaisiin tiedontarpeisiin ja että ne olisivat yhteensopivat ainelaitosten 
opetusohjelmien ja kurssiaikataulujen kanssa.
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Kaikille yliopistolaisille avoimia vakiokursseja järjestämme sen vuoksi, 
että kaikilla laitoksilla ja kaikissa pääaineissa ei ole vielä integroituna kirjas-
ton järjestämää tiedonhankinnan koulutusta. Vakiokurssien järjestämisessä 
on tärkeää tehokas tiedottaminen kurssien sisällöstä, hyödyllisyydestä ja 
kurssiajankohdista. Tiedotamme kursseista kirjaston ilmoitustaululla, inter-
netsivuilla ja sähköpostitse. Opis-
kelijajärjestöjen sähköpostilistojen 
kautta tapahtuva tiedottaminen on 
osoittautunut tehokkaaksi tiedotta-
mistavaksi.

Tiedonhankinnan koulutusta pi-
dämme yhdelle ryhmälle 1-4 tuntia 
riippuen siitä, kuinka pitkällä opis-
kelijat ovat opinnoissaan. Koulutus 
tapahtuu yleensä atk-luokissa, jotta 
opiskelijat pääsevät itse harjoittele-
maan tiedonhakua. Opiskelijat voivat 
myös itse kerätä ryhmän ja pyytää 
kouluttajiamme järjestämään heille 
sopivan kurssin.

Huomio koulutuspalautteeseen

Vuonna 2007 saatiin valmiiksi Vii-
kin tiedekirjaston toimintakäsikir-
ja, joka on osa Helsingin yliopiston 
toimintakäsikirjaa. Kirjaston toi-
mintakäsikirjan avulla pidämme yllä ja kehitämme informaatiolukutaidon 
koulutusta. 

Olemme kehittäneet koulutuksen laatua erityisesti opiskelijoilta sekä 
muilta asiakkailta tulleen palautteen myötä, mutta myös koulutuksen aikana 
tehtyjen havaintojen perusteella. Tiedonhankinnan kouluttajat reflektoivat 
omia koulutustilanteitaan pohtien mikä onnistui ja missä olisi parantamisen 
varaa. Palautetta saamme sähköpostilla, koulutustilaisuuksissa, neuvojien 
kautta sekä kirjastojen asiakaskyselyjen välityksellä. Olemme keränneet pa-
lautetta opetuksen yhteydessä ja syksystä 2007 lähtien aloitimme palautteen 
keräämisen e-lomakkeella. 

Palautteen perusteella olemme vuonna 2007 kehittäneet tiedonhankin-
nan oppaita ja välineitä. Olemme mm. parantaneet kirjaston tiedonhankin-
nan koulutussivuston opastarjontaa. Sivustolla on kouluttajiemme laatimia 
oppaita sekä linkkejä eri tahoilla laadittuihin valmiisiin oppaisiin. 

Koulutuksen kehittäminen ja tiedonhakupalveluiden parantaminen on 
jatkuva prosessi. Olemme aloittaneet Viikin tiedekirjastossa Nelli-portaalin 
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- Helsingin yliopiston e-kirjaston - tietokantojen kuvaamisen pääaineiden 
nimillä, mikä tulee helpottamaan opiskelijoiden ja henkilökunnan omalle 
alalle tärkeiden tiedonlähteiden löytymistä vielä entisestään. 

Linkit:
■ TVT-ajokortti: www.helsinki.fi/tvt-ajokortti
■ Tiedonhankinnan koulutus: www.tiedekirjasto.helsinki.fi/koulutus 
■ Tiedonhankinnan oppaat:  
 www.tiedekirjasto.helsinki.fi/koulutus/oppaat.htm 
■ Viikin tiedekirjaston toimintakäsikirja: 
 www.tiedekirjasto.helsinki.fi/raportit/toimintakasikirja
■ E-palautelomake: elomake.helsinki.fi/lomakkeet/6729/lomake.html 
■ Nelli-portaali: www.nelliportaali.fi 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/6729/lomake.html
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Kokoelmien vanhat aineistot – 
käytettävyyden parantaminen 
luetteloimalla takautuvasti 
kokoelmatietokantaan ja digitoimalla 
verkkoon
Merja Kettunen 
Tietoasiantuntija, toimialavastaava (maatalous)

Vanhojen kirjojen takautuva luettelointi 

Viikin tiedekirjastoksi yhdistyneistä kirjastoista (1999-) kokoelmiimme oli 
periytynyt 600–800 hyllymetriä (hm) vanhoja monografioita, joiden luette-
lointitietoja ei ollut viety atk-järjestelmään. Mainittu määrä oli jäänyt jäljelle 
erilaisissa muutto- ja siirtovaiheissa tehtyjen karsintojen jälkeen. Aiheeltaan 
ne olivat pääosin maatalous- ja metsätieteitä, mutta myös luonnontieteitä. 
Aineisto sijaitsi ns. Kalliosuojavarastossa (Pommari). Luovuimme siitä ja sen 
4300 hyllymetristä varastotilaa vuonna 2005. Aineisto saatiin osittain sijoi-
tetuksi kampuksella olevaan toiseen kirjastomme etävarastoon (T-varasto), 
joka on myös ns. suljettu varasto. Tässä yhteydessä tehtiin taas karsintaa ja 
silloin nousi entistä voimakkaampana esiin ajatus, että aineisto, joka ei ole 
luetteloitu kokoelmatietokantaan (Helka), vaan pelkästään pahvikorteille, 
ei ole enää käytännössä asiakkaiden löydettävissä. Oli päätettävä, että ai-
neisto joko luetteloidaan meillä ”näkyväksi” ja pidetään täällä toimialojen 
historiaan kuuluvana kokonaisuutena tai lähetetään Kuopion varastokir-
jastoon luetteloitavaksi ja säilytettäväksi. Päätimme tehdä kulttuuriteon ja 
pitää aineiston meillä ja näin kohottaa profiiliamme asiakkaiden silmissä 
myös vanhan aineiston tarjoajana. Asiaan vaikutti sekin, että luettelointi on 
meillä astetta tarkempaa kuin Kuopion varastokirjastossa ja lisäksi kevyesti 
sisällönkuvailtua.

Takautuvan luetteloinnin urakka aloitettiin lokakuussa 2005. Työhön 
on saatu jonkin verran ulkopuolista hankerahoitusta, mutta pääasiassa tä-
män aineiston käsittely tapahtuu muiden työtehtävien ohella. Ensisijaisesti 
säilytämme kotimaisen aineiston, mutta paljon myös ulkomaista, jonka 
henkilökuntamme toimialavastaavat valikoivat. Vuoden 2007 lopussa oli 
luetteloituna jo n. 7500 teosta eli reilut 200 hm. Samalla aineisto karsiutuu, 
koska se sisältää paljon kaksois- ja kolmoiskappaleita. Noin puolet työstä 
on jäljellä. Luettelointiin osallistuu n. 5 henkilöä erilaisin vuoroin, tähän 
on käytetty n. 2 htv vuoden 2007 aikana. Näyttäisi siltä, että ainakin osa 
asiakkaista on löytänyt aineiston; sitä haetaan jatkuvasti etävarastosta asi-
akkaiden pyynnöstä.
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Luettelointiurakka on iso, mutta monet asiakkaat ovat onneksi kiinnos-
tuneita myös vanhasta aineistosta jo puhtaasti historiallisessa mielessä. Myös 
vanhat menetelmät ja ajatukset laitetaan uudelleen kiertoon mm. kiinnos-
tuksesta luonnonmukaisiin menetelmiin maa- ja metsätaloudessa. 

Alojemme kirjallisuuden historiaa Viikin tiedekirjaston kokoelmissa

Vanhin kokoelmiemme kirja on Antonius M. Probiuksen teologinen julkaisu 
vuodelta 1583 ”Oratorio de vocatione et doctrina Martini Lutheri doctoris 
magni & prophetae Germaniae ultimi…” Sen yhdistää aloihimme sellainen 
käytännön arkielämän seikka, että sitä on käytetty kedon kukkien kuiva-
tusvälineenä. Kuivatus on tapahtunut kaiketi 1860-luvulla, koska lehtien 
välistä löytyy kuivatun kukan vierestä lappu merkinnällä ” Anemone he-
patica, Tyrvis 17 Maj 1860” eli jäljet johtavat Tyrvään kuntaan. Vanhimmat 
tieteenalojemme kotimaiset teokset Viikin tiedekirjastossa ovat 1700-luvulta. 
Ne ovat Turun akatemian väitöskirjoja lähinnä maa- ja metsätalouden ja 
eläinlääkinnän aloilta. Töiden ohjaajina toimivat Pehr Gadd ja Pehr Kalm 
ja ne on kirjoitettu ruotsiksi tai latinaksi. Åbo Akademi ja Kansalliskirjasto 
ovat digitoineet nämä verkkoon. 

Suomenkielisten kirjojen kehityksen seuraaminen on eräs mielenkiintoi-
nen näkökulma kokoelmien vanhoihin aineistoihin. Luultavasti alojemme 
ensimmäisten suomenkielisten kirjojen joukkoon kuuluu julkaisu ” Huonen-
hallituxen neuwoja yhteiselle kansalle…” vuodelta 1814. Se sisältää neuvoja 
maa- ja kotitalouteen liittyen: miten tehdä leipää sammalista, nauriista ja 

juuristoista ja ”potatein kaswattamisesta” 
yms. Tätä aikaisempia ovat vain muutamat 
suomenkieliset almanakat mm. vuosilta 
1801, 1806 ja 1807, joihin omistaja on jättä-
nyt jälkensä muistiinpanoin. Kronologisesti 
seuraava suomenkielinen teos kokoelmis-
samme on Christfrid Gananderin ”Eläin-
ten tautikirja” vuodelta 1829. 1840-luvulla 
tarjonta lisääntyi ja tästä lähtien on useita 
kansan sivistämiseksi tarkoitettuja oppaita. 
Väitöskirjojen jälkeen vanhimpia tieteelli-
siä hyllyssämme olevia kotimaisia julkaisuja 
toimialoiltamme ovat ”Notiser ur Sällska-
pets pro fauna et flora Fennica förhand-
lingar, bidrag till Acta Societatis Scientia-
rum Fennicae”, vihkot 1–14 (1848–1875). 
Suomen talousseura perustettiin 1797 ja 
sen julkaisu ”Kejserliga Finska hushållnings-
sällskapets handlingar” on kokoelmissam-
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me vuodesta 1803 (Första Tomen) alkaen, myös saman seuran 1800-luvun 
alussa julkaisemat ”Underrättelser” första samlingen ja andra samlingen 
ovat kokoelmissa.

Nämä vanhimmat kirjat ovat luonnollisesti niin ainutlaatuisia, että niitä 
säilytetään erikoiskokoelmassa, eivätkä ne ole lainattavissa. Aineistoon voi 
tutustua ainoastaan kirjaston tiloissa. Artikkelini alussa esitelty vanha aineis-
to on asiakkaiden lainattavissa, ja aineistoa haetaan etävarastosta kolmesti 
viikossa asiakkaiden tilauksesta.

Vanhojen kirjojen digitointi elektroniseen muotoon

Vanhat kirjat eivät säily loputtomiin. Vanhojen kirjojen paperi, erityisesti 
1800-luvun loppupuolelta ja 1900-luvun alusta, hajoaa käsiin. Tätä van-

hemmat teokset ovat harvinaisia jo 
niiden oletettavasti hyvin pienten 
painosmäärien takia, vaikkakin en-
nen 1800-luvun puoliväliä painetut 
teokset kestävät fyysisesti paremmin 
ajan hammasta, koska ne on tehty 
kestävämmästä lumppupaperista. 
Tällaiset teokset ovat tärkeitä saada 
digitoiduiksi tuleville sukupolville. 
Kirjastossamme on digitoitu tähän 
mennessä n. 90 vanhaa kotimaista 
teosta vuodesta 2003 alkaen, aluk-
si vuoteen 2005 asti Metsämiesten 
säätiöltä saadulla hankerahalla. Jul-
kaisut ovat vapaasti avattavissa ja 
luettavissa joka puolella maailmaa 
kirjaston digitoitujen aineistojen si-
vun, DViikki-julkaisuarkiston tai Hel-
ka-tietokannan kautta. Kirjasto on 
koonnut linkkejä muiden organisaa-
tioiden tekemille vanhojen aineis-
tojen digitointisivuille sekä sivuille, 
joista voi selvittää kotimaisten kir-
joittajien tekijänoikeuksia.

Linkit:
■ Digitoituja aineistoja kirjaston kokoelmista:
 www.tiedekirjasto.helsinki.fi/digi
■ DViikki: www.tiedekirjasto.helsinki.fi/dviikki/etusivu.htm
■ Digitoituihin aineistoihin liittyviä linkkejä: 
 www.tiedekirjasto.helsinki.fi/digi/linkit.htm
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Voimavarana hyvä sisäinen yhteistyö
Marja Moisio 
Tietoasiantuntija, asiakaspalvelut-ryhmän vetäjä 
 
Anneli Partanen 
Apulaiskirjastonjohtaja, hankinta- ja luettelointipalvelut -ryhmän vetäjä 
 
Esko Siirala 
Tietoasiantuntija, toimialapalvelut-ryhmän vetäjä

Viikin tiedekirjaston henkilökunnan kehitysvuoropuhelu-niminen sisäinen 
prosessi toteutettiin syksyllä 2007. Menetelmän on alun perin kehittänyt 
tanskalainen tutkija Laura Mott, joka on esitellyt sen väitöskirjassaan vuonna 
1992. Kehitysvuoropuhelu kiinnittyy arjen työkäytäntöihin, niiden tutkimi-
seen ja osallistavaan kehittämiseen. Se tukee yhdessä oppimista ja muutosten 
prosessointia.

Kehitysvuoropuhelulla pohjustettiin kirjaston vuoden 2008 alusta voi-
maan tullutta uudistettua sisäistä organisoitumista, jossa henkilökunnan 
jakautumista toiminnallisiin ryhmiin muutettiin. Lisäksi oli noussut tarpeita 
keskustella kirjaston työilmapiiristä ja pelisäännöistä. 

Viikin tiedekirjastossa oli jo kokemusta 2000-luvun alussa läpikäydystä 
kehitysvuoropuhelusta. Sen todettiin sopivan hyvin kirjastoon, joka tuolloin 
oli muodostumassa kulttuureiltaan ja historioiltaan erilaisista yksiköistä. Kir-
jaston eri vaiheista koostuvien työkokonaisuuksien ja palveluiden onnistumi-
nen on riippuvaista keskinäisestä yhteistyöstä. Oleellista on niiden yhteinen 
suunnittelu ja käyttöön ottaminen.

Kehitysvuoropuhelu on organisaation tai ryhmän kehittämisprosessi, jo-
hon kaikki osallistuvat. Menetelmä auttaa ryhmää arvioimaan yhdessä omaa 
osaamistaan ja työskentelytapojaan sekä hakemaan ratkaisuja tulevaisuuden 
haasteisiin. Hankaliksi koettuja asioita voidaan ryhmässä purkaa ja etsiä niihin 
parannuskeinoja. Jokainen prosessiin osallistuva pääsee käyttämään omaa 
asiantuntemustaan, kertomaan mielipiteitään ja tuntemuksiaan. Kaikilla on 
mahdollisuus tuoda oma panoksensa tavoitteiden asettamisiin ja käytännön 
ratkaisuihin. Näin lopputulos on yhdessä rakennettu ja kaikille prosessiin 
osallistuneille tuttu. 

Viikin tiedekirjastossa oli havaittu monia tarpeita sisäisen organisaation 
muutokseen. Toimintojen organisointia oli syytä miettiä uudenlaisina koko-
naisuuksina. Esimerkkinä mainittakoon kirjaston toimialavastuuhenkilöt, jot-
ka aiemmin työskentelivät eri toiminnallisissa ryhmissä, mutta heidän toimin-
tansa kannalta yhteinen toiminnallinen ryhmä on tarpeen.  Hallintotehtäviä 
vähentämällä ja keskittämällä harvemmille henkilöille pyrittiin vapauttamaan 
resursseja asiantuntijatyöhön. Perusraamit uudenlaiselle organisaatiomallille 
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hahmottuivat melko nopeasti. Kirjaston tehtävät päädyttiin jakamaan hal-
linnon lisäksi kolmelle toiminnalliselle ryhmälle. Ryhmien työniminä olivat 
Peruspalvelut, Tietoaineistopalvelut ja Toimialapalvelut. Ryhmille valittiin 
ns. koeprosessin vetäjät, joiden oli tarkoitus jatkaa ryhmänsä lähiesimiehinä 
organisaatiomuutoksen tultua voimaan.

Ryhmäjaon lisäksi oli tärkeää suunnitella tarkemmin tehtävien ja vastui-
den jaot sekä henkilöiden toimenkuvat mahdollisimman hyvin ennen uuden 
organisaatiomallin käyttöön ottoa. Haluttiin myös saada jokaisen työntekijän 
näkemykset esiin, sillä organisaatiossa on aina paljon tietoa ja hyviä ajatuksia 
siitä miten toiminnan voisi hoitaa entistä paremmin. 

Kevättalvella 2007 toteutetussa työilmapiirikyselyssä oli tullut esiin asi-
oita, joihin oli puututtava ja etsittävä parannuksia. Tällaisia organisointiin ja 
johtamiseen liittyviä epäkohtia olivat esimerkiksi monimutkainen organisaa-
tiorakenne, epäselvät vastuut, epäselvät tehtävät sekä puutteet tiedonkulussa 
ja työmenetelmissä. Kirjastossa oli tarvetta keskustella ja sopia yhteisistä toi-
minnan pelisäännöistä. Kehitysvuoropuheluprosessi tarjosi mahdollisuuden 
käsitellä vaikeitakin asioita yhdessä ratkaisuja etsien. 

Kehitysvuoropuhelun kulku

Kehitysvuoropuhelun ensimmäinen vaihe oli koko henkilökunnalle yhteinen 
johdon puheenvuoro, jossa selkiytettiin tavoitteita ja käytiin läpi prosessin 
kulku ja aikataulu. Tämän jälkeen kullakin toiminnallisella ryhmällä oli kol-
me puolen päivän istuntoa konsultin kanssa. Kokoontumisten välillä tehtiin 
ennakko- tai välitehtäviä. 

Kehitysvuoropuhelun alkuvaiheessa suunnitellut toiminnalliset ryhmät 
olivat lähes samankokoisia, mutta prosessin kuluessa henkilöiden sijoittumi-
nen eri ryhmiin tehtävien painotuksen perusteella tarkentui ja ryhmien ko-

ko muuttui. Loppuvaiheessa kaksi ryhmää 
löysi itselleen uuden, entistä paremman 
nimen. Peruspalvelut–ryhmästä tuli Asia-
kaspalvelut–ryhmä ja Tietoaineistopalvelut 
–ryhmän nimeksi sopi paremmin Hankinta- 
ja luettelointipalvelut.

Varsinainen kehitysvuoropuhelu oli 
kolmivaiheinen työskentely, jossa reflek-
toitiin ryhmän tyypillisiä tapoja toimia eri 
tilanteissa, vahvuuksia ja kehittämiskoh-
teita. Prosessin aikana tarkennettiin ja kir-

kastettiin kunkin ryhmän perustehtävää sekä kartoitettiin perustehtävän 
toteuttamiseen vaadittavat välineet ja osaaminen. Työnjakoja selkiytettiin. 
Lisäksi kartoitettiin verkosto, johon ryhmä perustehtävänsä mukaan kuuluu 
sekä työstettiin toiminnan pelisääntöjä.  



28

Yhdessä sovittujen toiminnan pelisääntöjen tarkoitus on osaltaan paran-
taa työhyvinvointia ja työilmapiiriä. Työyhteisön pelisääntöjen avulla voidaan 
ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntymistä ja auttaa niiden käsittelyä 
rakentavalla tavalla. Yhdessä keskusteltiin esimerkiksi siitä, mitä käytän-
nön tekemisenä tarkoittaa keskinäinen arvostus, huolenpito ja välittäminen 
työyhteisön jäsenistä. Myös hankalien tilanteiden käsittelyä ja rakentavan 
kriittisen palautteen antamista pohdittiin. Pelisääntökeskustelu osoittautui 
vaikeimmaksi osaksi koko prosessia ja sitä varten tarvittiin ylimääräinen ko-
koontumiskerta konsultin johdolla.

Kehitysvuoropuhelu helpotti uuteen organisaatiomalliin siirtymistä, kos-
ka se tarjosi tilaisuuden miettiä yhdessä ryhmän toimintaa ja työnjakoja jo 
ennakolta. Se tarjosi myös turvallisen ympäristön reflektoida omaa toimintaa 
yksilönä ja ryhmänä. Organisaatiomuutos antoi mahdollisuuden työntekijöille 
ilmaista toiveensa luopua tehtävistä, oppia uusia taitoja ja vaihtaa tehtäviä. 
Näin moni työntekijä sai luontevan tilaisuuden työkiertoon, osaamisen laa-
jentamiseen tai tehtävänkuvan tarkentamiseen. 

Kuten edellä todettiin, keskustelu pelisäännöistä oli vaikea, mutta sa-
malla mielenkiintoinen. Toivottavasti se loi pohjaa erilaisten näkemysten 
lähentymiselle siitä, miten toimien parhaiten tuemme toisiamme ja koko 
organisaatiota onnistumaan työllemme asetetuissa tavoitteissa. Yhteisten 
pelisääntöjen noudattaminen vaatii oman opettelunsa, koska vanhoihin 
toimintamalleihin on helppo luiskahtaa. 

Kaiken kaikkiaan haasteena on yhdessä läpikäytyjen ja opittujen asioi-
den sisäistäminen, niiden käyttöön ottaminen ja muistaminen keskellä työn 
arkea. Jatkossa pyrimme vakiinnuttamaan kehitysvuoropuhelussa löydetyt 
hyvät ratkaisut ja tarpeen mukaan kehittämään toimintaamme edelleen. 
Tehtävien ja vastuiden jako on monelta osin jo selkiytynyt. Uusien tehtävien 
ja toimenkuvien haltuunotto jatkuu edelleen. 

Kokonaisuutena kehitysvuoropuheluprosessi tarjoaa työntekijöille mah-
dollisuuksia ja eväitä kasvaa tietoisina ja aktiivisina, vuorovaikutustaitoisina 
ja omaa työtään yhdessä toisten kanssa kehittävinä ihmisinä. Prosessi toteu-
tettiin seniorikonsultti Eija Ylisuvannon johdolla Learning Systems Oy:stä. 
Siihen saatiin rahallista tukea yliopiston työhyvinvointiyksiköstä.
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Viikin tiedekirjaston toimintaa 
kuvaavia lukuja

Kävijät ja lainaus 2005–2007
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Kävijät     257 576 253 972 241 794

Paikallislainat
(sisältää uusinnat)

203 792 206 487 228 415
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Koulutuksiin osallistujat 2 529 2 509 2 610

Annetut koulutustunnit 899 650 664
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Tietoaineistojen hankinta 2005–2007 (e) 
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* Painettuihin kausijulkaisuihin sisältyy julkaisuja, joista saadaan yhteishankintana 
sekä painettu että elektroninen versio 

** Elsevier-kustannukset veloitetaan suoraan tiedekunnilta 

Tietoaineistojen hankinta 2005–2007 (€)

Muu kirjallisuus 34 109 36 528 27 637

Kurssikirjat 65 066 57 243 59 042

Kausijulkaisut (painetut) * 368 805 189 450 137 129

Elektroniset aineistot 86 647 233 349 320 886

Elsevier  ** 201 500 214 400 233 492
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Viitteiden kartunta kotimaisiin viitetietokantoihin 2005–2007
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Viitteiden kartunta         

(artikkelit: Arto, Julki)

10 249 8 292 7 773

Viitteiden kartunta         

(Helka-kokoelmatietokanta)

5 328 7 133 6 913
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Kustannukset tilinpäätöksissä 2005–2007 (e)
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Kustannukset tilinpäätöksissä 2005–2007 (€)

Muut kulut 155 111 144 144 141 683

Tietoaineistot 551 969 512 892 544 694

Tilapäiset palkat 254 364 62 501 64 639

Virkapalkat 1 472 243 1 562 267 1 542 020

Tilat 1 043 721 978 897 976 406
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Viikin tiedekirjaston rahoitus 2005–2007 (e)
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Viikin tiedekirjaston rahoitus 2005–2007 ()

Ulkopuoliset 92 014 67 616 89 822

Omat tulot ja säästöt 364 989 339 389 369 018

Yliopistolliset tehtävät,
Hankerahoitus ja muu HY

618 170 563 359 435 520

Rahoittajayksiköt 2 827 208 2 753 192 2 653 790

2005 2006 2007
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