HELKA ja Voyager
Katsaus vuoteen 2002

HELKA on nyt ollut Voyagerissa kohta puolitoista vuotta ja on aiheellista
tarkastella uuden järjestelmän toimivuutta Helsingin yliopiston
kirjastolaitoksessa HELKA-yksikön näkökulmasta ja se tehtävien kannalta.
Luettelointi
Luettelointi tietokantaan näyttää sujuvan lähes kaikkialla moitteettomasti,
uudet ja paremmat tietueiden poimintamahdollisuudet ovat nopeuttaneet ja
helpottaneet luettelointia. Vuoden 2002 aikana HELKAan tulleiden uusien
bibliografisten tietueiden määrä tähän mennessä on 99 425 (koko tietokannan
bib-määrä on 1 682 742). Luettelointiin liittyvissä asioissa HELKA-yksikön
tukena on toiminut luettelointityöryhmä, jossa on edustus eri kampuksilta.
Lisäksi syksyllä on perustettu uusi yhä enenemässä määrin lisääntyvän eaineiston luetteloinnin ongelmiin perehtyvä työryhmä.
Linda-tietokannasta puutuu edelleen HELKAn Voyagerin aikana tallennettu
uusi kartunta 134 500 tietuetta, aineistot pyritään kuitenkin saamaan
yhteistietokantaan ennen vuoden vaihdetta.
Hankinta
Hankinnan ja saapumisvalvonnan käyttöönotto on edennyt vähitellen
kuukausittain kokoontuvan saapumisvalvonnan yhteistyöryhmän tukemana.
Marras- joulukuussa järjestetyn koulutuksen ansiosta voidaan toivoa, että
Voyagerin hankinta toiminto pystytään ottamaan käyttöön ensi vuoden aikana
kaikissa suurimmissa kirjastoissa. Hankinnan ja saapumisvalvonnan
käyttöönoton vetäjinä HELKAssa ovat toimineet ansiokkaasti Yliopiston
kirjaston ja Kumpulan tiedekirjaston edustajat.
Lainaus
Kirjastojen ja myös HELKA-yksikön kannalta kaikkein hankalimmaksi,
työllistävimmäksi ja HELKA-ympäristöön sopimattomaksi Voyagerin
toiminnoista on osoittautunut lainaus. Nyt on helppo sanoa, että
kirjastojärjestelmää valittaessa ei osattu kiinnittää tarpeeksi huomiota meille
tyypillisten lainauspiirteiden toimimiseen Voyager-järjestelmässä.
Pahin virhe on se, että nimekevaraukset kiinnittyvät vain 50 ensimmäiseen
niteeseen, loppuja voi hyvällä onnella uusia mielin määrin. Asiakkaan itsensä
tekemät Web-varaukset on toinen ongelmallinen asia, ne onnistuvat joskus,
mutta useimmiten eivät ainakaan asiakasta tyydyttävällä tavalla. Ongelma
korostuu tietenkin monikirjastoisessa HELKAssa. Henkilökunnan kannalta
vaivalloisimpia ovat Voyagerin lainaus-clientin virheet ja sen ulkoasun

monimutkaisuus.
Lainaukseen liittyen HELKA-yksikön tavoitteena on ollut vuoden 2002 aikana
HELKAn asiakasrekisterin päivitys oodi-opiskelijarekisteristä. Se näyttää
toteutuvan vuodenvaihteen tienoilla ja sen jälkeen voidaan ottaa käyttöön
vähitellen myös sähköpostikarhut ja -saapumisilmoitukset. Viime kevättalvella
saatiin toteutetuksi HELKAn lainaukseen liittyvien maksujen sakkopooli, joka
on jonkin verran helpottanut maksujen keruuta lainauspisteissä.
Web-Voyager
HELKAn Web-liittymän uudistaminen on ollut jo syksystä lähtien
tehtävälistalla, mutta tämä työ siirtyy ensivuoden alkuun ja joudutaan
arvioimaan uudesta näkökulmasta nyt, kun tiedonhakuportaali Metalib on
valittu.
HELKA-yksikön toiminta- ja kehittämistavoitteet vuodelle 2003 on käsitelty ja
hyväksytty 27.11. 2002 Kirjastojen atk-neuvottelukunnassa, joka toimii myös
HELKA-yksikön johtoryhmänä.
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