
Kirjastonjohtajien lausunto tilastoinnin 
tunnusluvuista 

 

Oheisena julkaistaan lausunto kirjastotilastoinnin uudistusprojektin (KITT) laatimista 
tunnusluvuista sellaisena kuin HY:n kirjastonjohtajat ovat sen antaneet. Viikin tiedekirjaston 
johtaja Heli Myllys, joka on jäsenenä projektin johtoryhmässä, on pääosin laatinut 
lausunnon. Hän kertoo, että johtoryhmän käsityksen mukaan tunnuslukuja on vielä mietittävä 
usealla rintamalla. - Väliotsikot ovat Verkkarin toimituksen.  

Helsingin yliopiston kirjastonjohtajien lausunto kirjastotilastoinnin 
uudistusprojektin tunnusluvuista 

Menossa oleva kirjastotilastoinnin uudistusprojekti on tuottanut kirjastojen arvioitavaksi 37 
tunnuslukua. Noin kolmekymmentä tunnuslukua olisi saatavana valmiiksi 
kirjastotilastotietokannasta, minkä lisäksi kirjastoilla olisi käytössään työkaluja muodostaa 
omaan tarpeeseensa muita tunnuslukuja. Kirjastotilastotietokanta on tarkoitettu avoimeksi 
järjestelmäksi, jossa käyttäjä voi myös tehdä hakuja yli kirjastorajojen. Järjestelmään vietävät 
tiedot tulevat uudistetun tilastolomakkeen mukaisesti kirjastoilta ja sen lisäksi Kota-
järjestelmästä, amkota-järjestelmästä, Voyager-järjestelmästä ja FinELib-järjestelmästä. 
Kirjastotilastotietokannan esikuvana on yleisten kirjastojen vastaava tietokanta.   

Tieteellisten kirjastojen erityisongelmia 

Helsingin yliopiston kirjastot kuuluvat ryhmään yliopistokirjastot. Avoimessa 
kirjastotilastotietokannassa voidaan verrata erilaisten kirjastojen tunnuslukuja keskenään. 
Useimmat tunnusluvut kuitenkin edellyttävät tietämystä kirjastoista ja niiden toiminnasta. 
Yleisten kirjastojen toimintaperiaatteet ovat paljon yhtenäisemmät. Ne palvelevat tiettyä 
väestöpohjaa. Yliopistokirjastojen kehysorganisaation henkilöstömäärä ja opiskelijamäärä 
eivät kerro kaikkea kirjaston käyttäjistä. Yliopiston läheisillä tieteenaloilla toimivat eri 
kirjastoyksiköt tekevät esim. kirjallisuuden hankintayhteistyötä siten, että sopivat yhteisesti, 
mitä aineistoja kukin kirjasto hankkii kohderyhmänä ko. kirjastojen asiakkaat.  
 
Toinen tärkeä asia on se, että kirjastoilla on kehysorganisaation ulkopuolisia käyttäjiä, 
jolloin kirjasto palvelee laajasti toimialojensa palveluita kaikille tarvitsijoille. Jos mittari 
tällaisissa tapauksissa muodostetaan kehysorganisaation mukaan, ei se anna oikeaa kuvaa.   

Mitä käyttöä mitataan? 

Kirjastojen etäkäyttö kasvaa jatkuvasti, koska kirjastojen aineistoista yhä suurempi osa on 
käytettävissä verkoissa. Mittari, jolla kuvataan saavutettua osuutta kohdeväestöstä 
prosentteina (3), ei sisällä etäkäyttöä vaan rekisteröidyn lainauksen.  
 
Esitetyt tunnusluvut kuvaavat peruspalveluita. Asiakas voi tulla kirjastoon myös vain 
oleilemaan, käyttämään lukusalia, työasemia jne. Kirjasto voi tarjota myös nk. laajennettuja 
palveluita, kuten oman asiasanaston ylläpito, omien tietokantojen ylläpito, erilaiset 
kehittämishankkeet, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta, mutta jotka hyödyttävät myös nk. 



peruskäyttöä. Kun tunnuslukuna on esim. kokonaiskulut opiskelijoita ja henkilökuntaa kohti 
(34) on tuloksena "parempi" luku kuin jos verrattaisiin budjettimenoja vastaavasti.  
 
Mittari (15) kurssikirjahankintakulut per kehysorganisaation aloituspaikka värittää 
tunnusluvun sen mukaisesti, minkä tieteenalan kurssikirjoista on kysymys, koska 
kurssikirjojen käyttö ja hinta vaihtelevat suuresti eri aloilla.  

Miten kohdennetaan yhteispalvelujen käyttö? 

Erityisesti Helsingin yliopistossa on ongelmallista elektronisten palveluiden käytön 
kohdentaminen muuten kuin yliopistotasolla. Meillä on yhteinen HELKA-tietokanta, jolla on 
monta tiedontuottajaa ja meillä on yhdeksän tiedekuntaa maksamassa FinELIb-aineistojen 
käyttöä. Kun halutaan mitata elektronisten aineistojen ja palveluiden käyttöä (mittarit 6-7) 
olisi tiedekunta/kirjastokohtainen käyttö oltava selvillä. 
 
Yhteenvetona toivomme, että valmiit tunnusluvut jätettäisiin pois. Ainakin niiden määrä 
pitäisi rajoittaa muutamaan selvään tunnuslukuun, joissa ei tarvita tulkintaa. Kirjastot voisivat 
itse luvatuilla uusilla työkaluilla tuottaa omaan tarpeeseensa tunnuslukuja. Kun avoimessa 
järjestelmässä kirjastojen toimintaa syvällisesti tuntematon käyttäjä vertaa erilaisia kirjastoja 
keskenään, voi lopputulos olla haitallinen, sen sijaan että tässä hankkeessa on hyvät 
tarkoitukset. 
 
Toivotamme projektille kärsivällisyyttä ja intoa saada aikaan mahdollisimman palvelevainen, 
yksinkertainen ja luotettava kirjastotilastotietokanta.  
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