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Aleksanteri-instituutti perustettiin vuonna 1996 tukemaan ja edistämään 
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusta suomalaisissa yliopistoissa. Instituutissa 
toimii Venäjän ja Itä-Euroopan tutkijakoulu ja maisterikoulu palvelemassa 
kaikkia yliopistoja, joissa aluetta tutkitaan.  

Lähtökohtana instituutin perustamiselle oli alun perin se, että alan opiskelijat 
eivät välttämättä saaneet tarpeellista tukea opinnäytetöihinsä omista 
opinahjoistaan. Kielitaitoa, Itä-Euroopan tuntemusta tai tutkijakontakteja ei 
kaikissa yliopistoissa aina löytynyt tarpeeksi. Valtakunnallisen tehtävänsä ja 
monialaisuuden vuoksi instituutti perustettiin suoraan Helsingin yliopiston 
erilliseksi laitokseksi eikä minkään tiedekunnan yhteyteen.  

 

Aleksanteri-insituutti sijaitsee Töölössä osoitteessa Töölönkatu 3A (4. ja 5. 
kerros). 

Instituutissa työskentelee tällä hetkellä noin 40 henkilöä, joista palveluja 
tuottamassa on kymmenkunta ja loput ovat tutkijoita. Tieto- ja 
kirjastopalveluita henkilökunnalle tarjoaa kaksi ammattilaista. Talossa on ollut 
alkuajoista lähtien informaatikko hoitamassa kirjastopalveluita, tiedonhakua, 
nettisivuja, tietokantoja ja tiedottamista. Moni varmaan muistaa Päivi 
Paloposken ja Maria Söderholmin instituutin tarmokkaina informaatikkoina.  

Aikaisemmin informaatikon työ on hoidettu epätyypillisten työsuhteiden ja 
projektirahoituksen avulla. Vuonna 2003 palkattiin pysyvään työsuhteeseen 
informaatikko ja lisäksi erikoissuunnittelija/projektipäällikkö suunnittelemaan 
instituutin verkkopalveluita. Samalla tehtäviä jaettiin kahdelle henkilölle: 
kirjasto- ja tietopalveluihin sekä verkkopalveluihin, jotka limittyvät toisiinsa. 
Uudessa tilanteessa pystyttiin käynnistämään käsikirjakokoelman 
luetteloiminen HELKA-tietokantaan ja RUSSIAinfo-portaalin suunnittelu 

 

http://www.helsinki.fi/aleksanteri/index.htm
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2005/03/russiainfo.html


monien linkkilistojen ja tietokantojen sijalle.  

Palveluja ensisijaisesti omalle henkilökunnalle ja sidosryhmille 

Aleksanteri-instituutti tuottaa tietopalveluita ensisijaisesti omalle 
henkilökunnalle ja sidosryhmille - suurelle yleisöllekin, jos aikaa jää. Koska 
oma henkilökunta lasketaan kymmenissä, tiedonhakupyyntöjä riittää tasaisena 
virtana koko vuodeksi. Lisäksi tutkijakoulun ja maisterikoulun jäsenillä on 
ajoittain paljonkin kysyttävää informaatikolta.  

Käyttäjäkoulutusta on tähän mennessä annettu vierihoitona tarpeen mukaan, 
mutta laajempiakin koulutustarpeita on havaittu ja varmaan tulevaisuudessa 
niihin vastataan. Seurantapalvelut ja muut tiedonhankinnan apukeinot ovat 
kehitteillä. Niiden järkevä toteuttaminen edellyttää yhteistyötä koko Helsingin 
yliopiston kirjastolaitoksen kanssa.  

Aleksanteri-instituutin kirjasto ei pääsääntöisesti lainaa aineistoaan instituutin 
ulkopuolelle. Pienellä henkilökunnalla laajaa asiakaspalvelua ja 
lainaustoimintoja ei pystytä tuottamaan. Lisäksi pitkät laina-ajat takaavat 
tutkijoille työrauhan, mutta eivät tyydyttäisi perustutkintoja opiskelevien 
kirjatarpeita. Joudumme joskus tähdentämään innokkaille opiskelijoille, että 
HELKAn ilmoittama saatavuustieto ”Hxai - vain instituutin käyttöön” 
tosiaankin tarkoittaa totta. Jos kirja on paikalla, sen saattaa saada lyhyeen 
lainaan, mutta tutkijan hyllystä kirjoja on paha lähteä peräämään kesken laina-
ajan. Tuorein osa kokoelmastamme onkin tutkijoiden käytössä työhuoneissa 
eikä yleensä ole saatavilla.  

Kaikki aineistomme ovat tietysti avoimesti paikalliskäytössä, silloin kun 
tietopalvelussa olemme paikalla. Instituutissa voi käyttää mm. Venäjän laajaa 
reaaliaikaista dokumenttitietokantaa INTEGRUMia vaikkapa päivän lehtien 
lukemiseen. Käytöstä kannattaa ennakolta sopia puhelimitse tai sähköpostitse. 

Joukossa on voimaa  

Kirjastoalan asiantuntemuksen jakamiseksi kirjastoyhteisön tuki on erityisen 
tärkeää varsinkin pienille palveluyksiköille. Palveluiden kehittämistyössä 
erilaiset profiilit ovat hedelmällisiä kokonaisuuden kannalta. Verkostoituminen 
säästää voimavaroja ja on henkilökohtaiselta kannaltakin katsoen virkistävää. 
Jaettua asiantuntijuutta hyödynnetään verkkosovellusten suunnittelussa ja 
käyttöönotossa - RUSSIAinfo, FinELib, NELLI, Voyager vaativat jatkuvaa 
yhteistyötä.  

Konkreettisimmin kirjastoverkon yhteistyö näkyy hankinnoissa. Aleksanteri-
instituutti hankkii aineistoa omaan kirjastoonsa harkiten, tutkijoiden 
hankintaehdotusten perusteella. Periaatteena on ohjata asiakkaat käyttämään 
HYK:n suuriin toimipisteisiin jo hankittua aineistoa ja täydentää omaa 
kokoelmaa vasta, jos aineistoa ei muuten ole saatavilla. Erityisesti Slaavilaisen 
kirjaston, valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan kirjastojen kanssa on 
pyritty yhteistyöhön. 



Laajaa käyttäjäkuntaa kiinnostavat teokset on syytä hankkia suuriin yksiköihin. 
Toisaalta omat tutkijamme tarvitsevat pitkäaikaislainaan aiheisiinsa erityisesti 
liittyviä teoksia. Jos aineisto on kovasti käytössä muualla yliopistossa, on 
pidetty aiheellisena hankkia tutkijalle käyttöön instituutin lainakappale, jotta ei 
vietäisi kirjaa toisen tiedonnälkäisen kädestä. Hankinnat punnitaan 
tapauskohtaisesti. Aleksanteri-instituuttiin kertyy lisäksi kirjalahjoituksia 
konferenssimatkoilta, tutkijoiden omista kirjastoista ja vaihdon välityksellä.  

Lisätietoja Aleksanteri-insituutin kirjasto- ja tietopalveluista voi tiedustella 
allekirjoittaneelta.  
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