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Kumpulan tiedekirjaston asiakkaat voivat nyt etsiä oman alansa verkkolehtiä kirjaston 
kotisivulta avautuvan tietokannan (http://www.chemistry.helsinki.fi/Kirjasto/elehdet) kautta. 
Myös Viikin tiedekirjasto on ollut kehittelemässä omaa verkkolehtitietokantaansa, joskin sillä 
on ollut jo hyvän aikaa linkkilista edustamiensa alojen verkkolehdistä 
(http://helix.helsinki.fi/verkkojulkaisut.html#Lehdet) kuten Terkollakin 
(http://www.terkko.helsinki.fi/journal/journal1.htm). Eläinlääketieteellisellä kirjastolla on 
niinikään verkkolehtitietokantansa (http://www.vetmed.helsinki.fi/lib/Kirjlehd.asp), jonka 
kattavuuden laajentaminen on ollut vireillä. 

Päällekkäistyöstä yhteistyöhön 

Nämä verkkolehtitietokannat perustuvat eri ohjelmistoihin ja niitä on koottu vähän eri 
periaatteilla mm. sen suhteen, missä määrin mukaan on otettu sellaisiakin lehtiä, joista on 
saatavissa vain sisällysluetteloita tai abstrakteja. Näissä tietokannoissa ja mainituissa 
linkkilistoissa on paljon samoja lehtiä, mikä on merkinnyt päällekkäistyötä. Nyttemmin 
mainittujen kirjastojen piirissä onkin virinnyt hanke yhteisen verkkolehtitietokannan 
kehittämisestä. Tietokantapohjaiseen ratkaisuun päätymiseen ovat vaikuttaneet paitsi 
kokemukset laajojen linkkilistojen ylläpidon työläydestä myös asiakkaiden taholta tulleet 
vaateet mahdollisuuksista hakea verkkolehtiä aihealueittain. 

Yhteiseen verkkolehtitietokantahankkeeseen voisivat päästä mukaan myös 
keskustakampuksen kirjastot, joista tällä hetkellä vain parilla on kotisivuillaan linkkilistoja 
edustamiensa alojen elektronisiin lehtiin. Ensimmäisenä keskustakampuksella tällaisen listan 
laati Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto 
(http://www.helsinki.fi/behav/kirjasto/lehdet1.html).  

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossakin on yritelty verkkolehtilistan kokoamista 
(http://www.valt.helsinki.fi/kirjasto/eleklehd.htm), mutta asianomaisella sivulla on työn 
keskeneräisyyttä ilmaiseva merkintä "Luetteloa ollaan täydentämässä…", vaikka tuo 
täydentäminen on viime aikoina ollut muiden kiireiden takia lähes pysähdyksissä. Koska 
kyseinen ikuisuusprojekti on ollut pitkälti minun kontollani, sain kutsun palaveriin, jossa 
mainittu päätös yhteisen verkkolehtitietokannan kehittelyyn ryhtymisestä syntyi. 
Keskustakampuksen kirjastojen yhteistä kantaa asiaan en voinut palaveriin tuoda, olihan 
tiedossani vain joitain yksittäisiä näkemyksiä siitä, että täkäläisten asiakkaiden tarpeita 
saattaisi palvella parhaiten verkkolehtien luetteloiminen HELKAan. 

Miten keskustakampuksella? 

Tämän kirjoituksen keskeinen tarkoitus on haastaa keskustakampuksen kirjastot keskusteluun 
siitä, mitä tehdä verkkolehtien näkyvyyden lisäämiseksi. Nostan tämän kysymyksen esiin 
tuskallisen tietoisena siitä, ettei aika todellakaan ole otollinen ehdotella näin suureen 
urakkaan ryhtymistä. Onhan kirjastoilla paljon muita kiireitä.  
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Mainitun palaverin jälkeen olen kuitenkin taipuvainen ajattelemaan, ettei keskustassakaan 
taida olla tässä asiassa varaa jäädä odottelemaan FinELibin uutta käyttöliittymää ja jatkaa 
näin satojen keskustakampuksen asiakkaita kiinnostavien verkkolehtien pitämistä 
puolittaisessa pimennossa- pimennossa ne erinimisten palvelujen ja erilaisten käyttöliittymien 
takana totisesti ovat. Yhteistyöstä ja työnjaosta sopiminen tällä alueella kannattaisi, sillä 
tiedän ottaneeni kirjastomme verkkolehtilistaan hyvin paljon samoja lehtiä kuin 
kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto omaansa. 

Lehdet myös HELKAan 

Mainitussa palaverissa keskusteltiin myös verkkolehtien rekisteröinnistä HELKAan. Terkon, 
Eläinlääketieteellisen kirjaston sekä Viikin ja Kumpulan tiedekirjastojen edustajat pitivät 
verkkolehtien viemistä HELKAan niinikään tarpeellisena, mutta ilmaisivat kuitenkin 
preferoivansa verkkolehtitietokantaa, koska heidän asiakkaillaan on jo tottumusta etsiä 
verkkolehtiä ja muita verkkoresursseja kirjastojen www-sivujen kautta.  

Miten on keskustakampuksen asiakkaiden osalta asianlaita, sitäkin meidän olisi täällä syytä 
arvioida punnitessamme eri vaihtoehtoja. Jos päädymme preferoimaan verkkolehtien 
rekisteröintiä HELKAan, kannattaa muistaa, että lähiaikoina käyttöön tuleva Linda saattaa 
helpottaa urakkaamme ainakin joiltain osin. FinELibin lehtiä oli nimittäin viety aika 
kattavasti Lindaan jo ennen järjestelmän vaihdosta. Muutakin kuin tietueiden kopiointia 
homma kyllä merkitsisi, onhan meillä Helsingin yliopiston piirissä käytettävissä paljon 
muitakin elektronisia lehtiä kuin FinELlib-lehtiä. 

Erillinen verkkolehtitietokanta ja verkkolehtien vieminen HELKAan eivät siis ole toisiaan 
poissulkevia vaihtoehtoja, vaan ratkaisuja, jotka täydentäisivät toisiaan. Ihan erillisiäkään 
tietokantojen ei tarvitsisi olla. Tästä meillä on kansainvälinen esimerkki Kentin yliopistosta 
(The Templeman Library, University of Kent at Canterbury). Siellä Voyageriin perustuvan 
kirjastotietokannan www-liittymän  (http://opac.ukc.ac.uk/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First) yläpalkistoon on sisällytetty linkki sikäläiseen 
verkkolehtitietokantaan. 

 

Kirjoittaja on kirjastonhoitaja Valtiotieteellisen  
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