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Helsingin yliopiston kirjastot lyhyesti vuonna 2005 
 ▪ Kirjastokävijöitä yli 2,3 milj.

 ▪ Kirjastot antoivat paikallislainoja 3,2 milj.

 ▪ Kirjastot toimittivat kaukopalveluna yhteensä 30 000 lainaa ja välittivät omille 

asiakkailleen 12 000 lainaa.

 ▪ Kirjastot antoivat tiedonhaun koulutusta 8 885 henkilölle.

 ▪ Kirjastojen kokoelmissa on yli 3,3 milj. kirjaa ja painettuja kausijulkaisuja 54 000 

nimekettä

 ▪ Kokoelmat karttuivat ostettujen kirjojen osalta 48 500 säilytysyksikköä ja kausijulkai-

sujen osalta 27 600 säilytysyksikköä.

 ▪ Yliopiston verkossa elektronisia lehtiä on 12 000, online-käyttöisiä viitetietokantoja 

noin 300 ja e-kirjoja 100 000.

 ▪ Helka-tietokannassa on yhteensä 1,8 milj. nimekettä ja 3,1 milj. nidettä.

 ▪ Kirjastoissa oli yhteensä 544 virkaa tai tointa, näistä Kansalliskirjastossa 266 ja  

Helsingin yliopiston kirjastot -kokonaisuudessa 278.

Tapahtumia vuonna 2005
 ▪ Muodostettiin kirjastojen yhteisistä palveluista hallintojohtajan alaisena toimiva 

erillisyksikkö - kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö

 ▪ Hyväksyttiin Kirjastojen seuranta-arvioinnin vaikutukset -toimenpideohjelma

 ▪ Hyväksyttiin Helsingin yliopiston kirjastojen henkilöstöstrategia 2004–2010 ja sen 

toimeenpanosuunnitelma

 ▪ NELLI-tiedonhakuportaali otettiin käyttöön tammikuussa 

 ▪ Kasvatustieteellisen tiedekunnan Minerva-kirjasto avattiin huhtikuussa

 ▪ Käyttötutkimushankkeen asiakaskysely toteutettiin marraskuussa (3000 vastausta) 

 ▪ Pohjoismainen informaatiolukutaidon kesäkoulu järjestettiin kesäkuussa

 ▪ Viikin kampuksen DViikki-julkaisuarkisto avattiin 
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Kirjastot osa Helsingin yliopiston laatua

Vuoden 2005 aikana Helsingin yliopiston 
kirjastolaitoksessa valmistauduttiin suureen 
rakenteelliseen muutokseen. Opetusminis-
teriön asettama seurantaryhmä, Kansalliskir-
jasto 2002 -työryhmä, oli valmistellut Helsin-
gin yliopiston kirjaston toimialalaajennusta 
Kansalliskirjastoksi, ja ryhmä sai työnsä pää-
tökseen vuoden lopussa. Vuoden 2006 aika-
na yliopistolain ja -asetuksen muutos vah-
vistaa Kansalliskirjaston palvelutehtävien 
laajenemisen koko kirjastoverkkoon. Kan-
salliskirjasto säilyy Helsingin yliopiston valta-
kunnallisena erillislaitoksena. Sen keskeinen 
rooli on toimia kansallisena ”muistiorgani-
saationa” ja edistää kaikkien kansalaisten 
oikeutta ja pääsyä tietoyhteiskunnan resurs-
seihin laajan kansallisen kirjastoverkon pal-
velujen kautta. Helsingin yliopisto osallistui 
aktiivisesti Kansalliskirjasto 2002 -työryhmän 
valmistelutyöhön.

Kansalliskirjaston toimialalaajennus lisä-
si tarvetta selkeyttää ja määritellä Helsingin 
yliopiston oman kirjastopalvelun tehtäviä ja 
tulevaisuutta. Neljällä kampuksella toimi-
vat kampus- ja tiedekuntakirjastot palvellen 
tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita heidän 
päivittäisessä työssään. Tutkimuksen ja ope-
tuksen laatu riippuu oleellisesti siitä, minkä-
laiset kirjastopalvelut on saatavilla ja miten 
kokoelmat vastaavat huippuyliopiston tutki-
mustarpeita. Kehittämistyötä oli hyvä jatkaa 
edellisenä vuonna toteutetun kirjastojen 
kansainvälisen seuranta-arvioinnin pohjalta. 
Vuoden 2005 aikana kirjasto- ja tietopalve-
lutoimikunta hyväksyi toimintasuunnitel-
man, johon keskeiset ainekset oli saatu kan-
sainvälisestä arvioinnista. Siihen pohjautuen 
kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö ja sen 
johtajan virka vakiinnutettiin. Yksikön kes-
keinen tehtävä on koordinoida ja kehittää 
Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalve-
lukokonaisuutta yhteistyössä kampusten ja 
tiedekuntien kanssa. 

Vuosi 2005 oli myös 
tutkinnonuudistuksen
vuosi. Siirtyminen Bo-
lognan prosessin mu-
kai siin tutkintoihin toi
tarpeen tar kistaa ope-
tus suunni telmia ja kurs-
sikirjalli suutta. Muu-
tokset heijastuivat eri-
tyisesti Opiskelijakir-
jastoon, jonne hankit-
tiin yli kaksinkertainen 
määrä uusia kirjoja en-
tisiin vuosiin verrattu-
na. Tutkinnonuudistuk-
sen myötä siirryttiin 
myös kaikille opiskelijoille pakolliseen tieto- 
ja viestintätaitojen ajokorttiin. Informaatio-
lukutaidon osuus on tärkeä osa tätä koko-
naisuutta. Helsingin yliopiston kirjastot yh-
teistyössä kansallisen hankkeen kanssa osal-
listuivat aktiivisesti suunnitteluun. Informaa-
tiolukutaidon opetus yliopistossamme ja sen 
kytkeytyminen strategisiin tavoitteisiin on 
herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. 
Alkukesällä Helsingin yliopisto isännöi poh-
joismaista informaatiolukutaidon kesäkou-
lua. Se sai paljon hyvää palautetta ja erityi-
sesti yliopiston informaatiolukutaidon ope-
tus sai kiitosta. Kirjastoissamme toteutettiin 
vuoden 2005 aikana myös laaja käyttötutki-
mus, joka antaa paljon tietoa palvelujen ke-
hittämiseksi. 

Kirjastot luovat edellytyksiä korkeata-
soiselle tutkimukselle ja opetukselle. Tämä 
on ollut keskeinen tavoite, kun kirjastolaitos 
osallistui toimintavuoden aikana Helsingin 
yliopiston uuden strategian valmisteluun 
vuosille 2007–2009. Kirjastot luovat osaltaan 
edellytykset sille, että Helsingin yliopisto on 
Euroopan johtavien yliopistojen kärkijou-
kossa.  

Hannele Niemi
vararehtori
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Libraries: an essential part of a high-quality university 

In 2005 the University of Helsinki library 
system braced itself for a major structural 
change. At the end of the year, the Minis-
try of Education working group Kansalliskir-
jasto 2002 (National Library 2005) completed 
the plans for the development of the Uni-
versity Library into a national library. In 2006 
an amendment of the Universities Act and 
the Universities Decree will confi rm the ex-
pansion of the National Library’s service du-
ties to cover the entire national library net-
work. The National Library will remain an 
independent institute of national relevance 
within the University of Helsinki. A central 
role of the National Library will be to func-
tion as a national “memory bank” and to 
promote the citizens’ right to access the re-
sources of the information society through 
the services of an extensive national library 
network. The University of Helsinki actively 
participated in the preparatory work of the 
Kansalliskirjasto 2002 working group. 

The forthcoming transformation of the 
University Library into the National Library 
gave rise to a need to clarify and defi ne the 
duties and the future of the University of Hel-
sinki library system. The campus and faculty 
libraries serve researchers, teachers and stu-
dents in their everyday work at the Univer-
sity’s four campuses. The quality of teaching 
and research greatly depends on the quality 
of available library services and the capac-
ity of the collections to meet the needs of a 
cutting-edge research university. The inter-
national follow-up evaluation of the library 
system conducted in 2004 provided a solid 
basis for subsequent development work. In 
2005 the University’s Library and Informa-
tion Services Committee approved an action 
plan, the core of which was based on the in-
ternational follow-up evaluation. One of the 
consequences of this action plan was that the 
Library Coordination Offi ce and the post of 

director of that unit were made permanent. 
The Unit coordinates and develops the Uni-
versity’s library and information services to-
gether with the campuses and faculties. 

The year 2005 was marked by the reform 
of the degree structure at the University of 
Helsinki. The transfer to the degree structure 
outlined by the Bologna process entailed re-
vising the curriculum and course literature. 
The consequences of this were especially ev-
ident in the Undergraduate Library, whose 
2005 acquisitions were more than double 
the totals of previous years. The reformed 
degrees also include compulsory studies in 
information and communication technol-
ogy (the ICT Driving Licence). Information 
literacy is an important part of these studies. 
The University of Helsinki libraries played an 
active role, together with a national project, 
in the development of information literacy 
instruction at the University of Helsinki. This 
instruction and its integration with strate-
gic objectives has attracted international 
interest as well. In early summer 2005 the 
University of Helsinki hosted a Nordic sum-
mer school on information literacy, which 
received much positive feedback. Informa-
tion literacy instruction at the University of 
Helsinki especially, was widely praised. The 
extensive user survey carried out by the li-
braries in 2005 provides useful information 
for the improvement of services. 

Libraries generate favourable conditions 
for high-quality research and teaching. This 
approach was of focal importance when, 
over the course of the year, the libraries par-
ticipated in the preparation of the University 
of Helsinki Strategic Plan for 2007–2009. For 
their part, the libraries wish to contribute 
to the establishment of the position of the 
University of Helsinki as one of the leading 
universities in Europe.

Hannele Niemi

Vice Rector
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Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalve-
lut ovat vuonna 2006 arvostettu ja tehokas 
kokonaisuus, joka edistää yliopiston toimin-
nan laatua ja tuloksellisuutta tarjoamalla 
korkeatasoisia tietoaineistoja ja käyttäjäläh-
töisesti räätälöitäviä palveluja. Kirjastolaitos 
tukee yliopiston sivistys- ja kulttuuritehtävää 
sekä elinikäistä oppimista.

Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
visio 2004–2006

Vuonna 2005 yliopiston kirjastolaitoksessa 
tehtiin merkittävää suunnittelu- ja kehitys-
työtä. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta hy-
väksyi lausuntokierroksen jälkeen Kirjastojen 
seuranta-arvioinnin vaikutukset -toimenpi-
deohjelman ja useita vuosia valmisteilla ol-
leen kirjastojen henkilöstöstrategian 2004–
2010 ja sen toimeenpanosuunnitelman. 
Suunnitelman mukaan kirjastolaitos kehit-
tää henkilöstörakennettaan ja -osaamistaan 
toimintaympäristön muutosten edellyttä-
mällä tavalla mm. luoden yhteisiä palveluja, 
kouluttamalla henkilöstöä sekä kehittämällä 
johtamista ja työhyvinvointia. Syksyllä 2005 
käynnistyi dekaani Hannu Niemen johtamas-
sa työryhmässä hyväksyttyjen periaatteiden 
pohjalta konkreettisen henkilöstösuunni-
telman valmistelu, jossa otetaan huomioon 
tuottavuusohjelma, uudelleenkohdentamis-
tarpeet ja osaamisen vahvistaminen.

Väitöskirjojen tiedottamisen kehittämis-
tä erityisesti väitöstiivistelmien osalta vara-
rehtori Marja Makarowin johdolla pohtinut 
työryhmä päätti työnsä 2005. Kirjasto- ja 
tietopalvelutoimikunta esitti rehtorin pää-
tettäväksi Kansalliskirjastolle luovutettavien 
painettujen väitöskirjojen kappalemäärän 
vähentämistä 100 kappaleesta 30 kappalee-
seen (rehtorin päätös 031/2005).

Helsingin yliopiston kirjastot 2005 

Helsingin yliopiston kirjastolaitos koostuu 
kahdesta kokonaisuudesta, jotka ovat

■ Helsingin yliopiston kirjastot, joihin 
kuuluvat kampus- ja tiedekuntakir-
jastot, Opiskelijakirjasto sekä laitos-
kirjastoja ja

■ kansalliskirjastona toimiva Helsin-
gin yliopiston kirjasto (Kansallis-
kirjasto).

Opiskelijakirjasto vastaa keskustakampuk-
sella perustutkinto-opintojen keskitetyistä 
oppimateriaalipalveluista, kurssikirjallisuu-
den ja muun opiskelun tukiaineiston hankin-
nasta ja käyttöpalveluista. Opiskelijakirjasto 
toimii osana oppimiskeskus Aleksandriaa.

Keskustakampuksen viisi tiedekuntakir-
jastoa, Kumpulan tiedekirjasto, Viikin tiede-
kirjasto sekä Terveystieteiden keskuskirjasto 
Terkko vastaavat edustamiensa tieteenalo-
jen kokoelmista, asiakaspalvelusta, neuvon-
nasta ja tiedonhankinnan opetuksesta sa-
moin kuin tilojen ja laitteiden tarjoamisesta 
käyttäjille.

Helsingin yliopiston kirjastotoimintaa 
kehitetään kokonaisuutena tieteenalaryh-
mittäin yliopiston neljällä kampuksella, 
vaikka kirjastot ovat hallinnollisesti erillisiä. 
Kansainvälisen seuranta-arvioinnin (2004) 
perusteella vakinaistettiin määräaikaisena 
käynnistetty kirjasto- ja tietopalveluiden 
koordinointi ja yhteiset tehtävät. Kirjastojen 
yhteisistä palveluista muodostettiin hallinto-
johtajan alaisena toimiva yksikkö (kirjasto-
palvelujen koordinointiyksikkö), joka vastaa 
Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelu-
kokonaisuuden koordinoinnista ja kehittä-
misestä sekä erityisesti elektronisen kirjaston 
keskitetyistä palveluista. 
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Kansalliskirjaston toimialamuutoksen to-
teutuminen edellytti valmistelua toimiala-
laajennuksen vaikutuksista yliopiston omaan 
toimintaan. Kansalliskirjaston palvelut yli-
opistolle määriteltiin ja palvelusopimuk-
sen valmistelu käynnistettiin kirjastonjohta-
ja Heli Myllyksen johtamassa työryhmässä. 
Palvelusopimusmenettelyllä ja sen yhteisel-
lä kehittämisellä lisätään Kansalliskirjaston 
tarjoamien kirjasto- ja tietopalvelujen läpi-
näkyvyyttä, selkeytetään neuvottelumenet-
telyjä ja tehtävänjakoa Kansalliskirjaston ja 
yliopiston välillä. Tarkoituksena on myös pa-
rantaa entisestään Kansalliskirjaston ja yli-
opiston välistä yhteistyötä kirjasto- ja tieto-
palvelujen kehittämisessä. Samaan aikaan 
on myös yliopiston puolella kehitetty kirjas-
tojen tiedonkulkua, yhteistyötä sekä johta-
mis- ja neuvottelumenettelyjä.

Kampuksilla toteutettiin uusia tilarat-
kaisuja ja toteutettiin kokoelmajärjestely-
jä. Keskustakampuksella käyttäytymistie-
teellisen tiedekunnan kirjasto sai uudet ja 
ajanmukaiset tilat Minerva-talosta Siltavuo-
renpenkereellä. Oppimiskeskus Minervan 
ja kirjaston virallinen avajaisjuhla pidettiin 
22.9.2005. Uudet tilat sekä tiedekunnan 
kaikkien laitosten ja hallinnon läheisyys an-
tavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ke-
hittää kirjaston palveluja. Myös kaikkien tie-
dekunnan kirjastoyksiköiden yhdistäminen 
ja pitkäaikainen toive toimia yhdessä tilassa 
toteutui, kun vuonna 2004 kirjastoon liitetyt 
psykologian ja puhetieteiden kirjastot muut-
tivat yhteiseen kirjastoon.

Asiakkaille tarjottiin vuonna 2005 uu-
tena verkkopalveluna kansallinen NELLI- 
tiedonhakuportaali. Portaalin avajaisjuhlaa 
vietettiin 20.1.2005 yliopistomuseo Arppea-
numissa.

Strategisten tavoit-
teiden mukaisesti kir-
jastot tehostivat kan-
sainvälistä yhteistyötä 
sekä tieteenaloittain 
että yhteisin toimin. 
Kesäkuussa järjestet-
tiin hyvän palautteen 
saanut pohjoismainen 
informaatiolukutaidon 
kesäkoulu, joka koko-
si osanottajia kaikista 
pohjoismaista. Kirjastot 
osallistuivat Euroopan 
huippuyliopistojen LE-
RU-verkoston yhteiseen 
Eurea-pilottihankkee-
seen, tutkivan oppimisen LERU-seminaariin 
Helsingissä sekä useisiin kansainvälisiin se-
minaareihin. Helsingin yliopiston kirjastois-
sa oli kaksi kansainvälisen vaihdon vierasta: 
professori Erling Oelz Montanan yliopistosta 
ja Simon Xalter Tübingenin yliopistosta. Ly-
hytaikaisia vierailuja oli runsaasti. Suoma-
lainen kirjastomalli ja vahva panostus infor-
maatiolukutaidon kehittämiseen herättivät 
kansainvälistä kiinnostusta.  

Kaisa Sinikara
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja
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1 ”Ei pidä syyttää peiliä, jos kuva ei miellytä” 
– Kirjastojen käyttötutkimushanke 2004–2006.

 Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 28. 
Raportit ja selvitykset.

 http://www.helsinki.fi /julkaisut/aineisto/hallin-
non_julkaisuja_28_2006.pdf 

Yhteinen käyttäjäkysely luo pohjaa palvelujen 
kehittämiselle 

Helsingin yliopiston kirjastot toteuttivat 
marraskuussa 2005 yhteisen asiakaskyselyn1. 
Palautetta saatiin 2996 vastaajalta. Varsin hy-
vä tulos vastaa vajaata kymmentä prosenttia 
ylipiston kirjastojen aktiivikäyttäjistä.

Suurin osa, noin 71 %, kyselyyn vastan-
neista oli Helsingin yliopiston 22–30 -vuoti-
aita, 2.–5. vuoden opiskelijoita. Jatko-opis-
kelijoita vastanneista oli 10 %, tutkimus- ja 
opetushenkilökuntaa 11 %. Tiedekunnista 
parhaiten edustettuina olivat humanistinen, 
käyttäytymistieteellinen ja maa- ja metsä-
taloustieteellinen tiedekunta (yhteensä yli 
puolet vastanneista). Valtaosa vastauksista, 
69 %, saatiin keskustakampukselta. 

Asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä kir-
jastojen asiakaspalveluun. Yli 95 % kaikista 
vastanneista pitää henkilökuntaa ystävällise-
nä, avuliaana ja osaavana. Miltei 90 % pitää 
palvelua nopeana ja yli 80 % on tyytyväisiä 
saamaansa tiedonhankinnan koulutukseen. 
Ainoastaan uuden aineiston hankinta ja 
opastus e-aineistojen käyttöön koetaan hie-
man puutteelliseksi.

Kirjastojen painettuun aineistoon ollaan 
suhteellisen tyytyväisiä. Aineiston ajantasai-
suuteen ja kokoelmien hyllyjärjestykseen on 
tyytymättömiä noin neljäsosa kaikista vas-
taajista. Asiakkaiden tyytyväisyydessä sekä 
aineiston kattavuuteen että ajantasaisuu-
teen on kuitenkin huomattaviakin vaihtelui-
ta arvioitavasta kirjastoyksiköstä ja asiakkaan 
tiedekunnasta riippuen. Joissain yksiköissä 
tilanne on huomattavasti keskimääräistä pa-
rempi, toisissa huolestuttavan heikko. Ilmei-
sesti 1990-luvun leikkaukset näkyvät edel-

leen puutteina aineistossa. Aineiston kiertoa 
pitävät ongelmallisena pääasiassa noin kol-
masosa opiskelijoista, jotka todennäköisesti 
viittaavat kurssikirjoihin.

Kirjastojen verkkosivut saavat käyttäjiltä 
erityistä kiitosta. Tutkijat käyttävät kokoel-
ma- ja verkkoaineistopalveluita, opiskelijat 
hakevat tietoa lainauksesta ja palveluista. Yli 
85 % vastaajista pitää HELKAa helppokäyt-
töisenä, ainoastaan ohjeet ja hakutulokset 
koetaan hieman hankaliksi. NELLI-portaalia 
ilmoittaa käyttävänsä reilu kolmannes vas-
taajista ja heistä 73 % pitää NELLIä tehok-
kaana kanavana kirjastojen tietoaineistoihin. 
Noin kolmasosa käyttäjistä kokee kuitenkin 
käytettävyyden ongelmalliseksi.
Tutkimus- ja opetushenkilökunta käyttää 
huomattavasti opiskelijoita runsaammin 
elektronista aineistoa. Kyselyyn vastanneista 
tutkijoista ja jatko-opiskelijoista noin kaksi 
kolmasosaa käyttää työssään e-aineistoja jo-
ko yhtä paljon tai jopa enemmän kuin pai-
nettua aineistoa. Tulokset vaihtelevat vas-
taajan tiedekunnasta riippuen. Opiskelijat 
ja ryhmä muut käyttävät kuitenkin edelleen 
pelkästään tai pääasiassa painettua aineis-
toa. Pelkästään e-aineistoa käyttäviä vastan-
neista oli vain 1 %. Tutkimus- ja opetushenki-
lökunta hallitsee e-aineiston käytön selvästi 
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keskimääräistä paremmin, mutta miltei puo-
let opiskelijoista kokee käytön hankalaksi.

Elektronisten aineistojen saatavuus nou-
see tuloksista esiin suurimmaksi tyytymättö-
myyden aiheuttajaksi. Miltei puolet kaikista 
vastaajista on tyytymättömiä elektronisen 
kirjastojen aineiston saatavuuteen. Tulok-
sissa on huomattavia vaihteluita vastaajan 
tiedekunnasta riippuen. Tutkijat joiden tie-
teenaloilla on perinteisesti saatavilla hyvin 
e-aineistoa, ovat hieman keskimääräistä tyy-
tyväisempiä tarjolla olevaan aineistoon. Hei-
koin tilanne on keskustakampuksella, jossa 
tyytyväisiä aineiston saatavuuteen on alle 
puolet vastaajista, muilla kampuksilla tyyty-
väisiä on noin kaksi kolmasosaa vastaajista.

Asiakkaat ovat suhteellisen tyytyväisiä 
kirjastojen tiloihin, joita pidetään erittäin 
viihtyisinä ja siisteinä. Myös käytössä olevat 
laitteet toimivat hyvin. Suurimpia puutteita 
ovat erityisesti opiskelijoiden mukaan luku- 
ja ryhmätyötilan puute, joka korostuu erityi-
sesti keskustakampuksella.

Helsingin yliopiston kirjastoilla on siis 
asiakkaidensa mukaan erittäin ystävällinen, 
palvelualtis ja osaava henkilökunta ja pys-
tyy tarjoamaan monipuolisia ja tehokkaita 
paikallis- ja verkkopalveluita. Myös kirjas-
tojen työskentelytiloihin ollaan suhteellisen 
tyytyväisiä, mutta lähitulevaisuuden haaste 
on ainakin asiakkaiden mukaan painetun ja 
erityisesti e-aineiston saatavuuden ja ajanta-
saisuuden parantaminen ja käyttöliittymien 
kehittäminen.

Yli 6000 paikallisasiakasta päivässä 

Helsingin yliopiston kirjastojen kävijämäärä 
on kahden viime vuoden aikana ollut hie-
man yli 2,3 miljoonaa, mikä jaettuna vuoden 
jokaiselle päivälle on yli 6 000 käyntiä. 80 % 
käynneistä suuntautui yliopiston kampus- ja 
tiedekuntakirjastoihin sekä Opiskelijakirjas-
toon. Kansalliskirjaston osuus käytöstä oli 
20 %. Kävijä- ja lainavolyymiltaan yliopis-
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nisten aineistojen kokoelmat. Kokoelmiin 
kuului vuonna 2005 noin 3 miljoonaa pai-
nettua monografi aa, joista noin 52 % on 
Kansalliskirjastossa ja 47 % HY-kirjastoissa.
Yliopistolaisten käytettävissä oli noin 12 000 
elektronista lehteä tai sarjaa ja 300 online-
tietokantaa, 3 000 e-kirjaa sekä Early Eng-
lish Books Online-tietokanta, joka sisältää 
100 000 nimekettä vuosilta 1470 –1700, usei-
ta hakuteoksia ja sanakirjoja.

Kirjastoissa tehtiin toimintavuotena 
paljon kokoelmien uudelleenjärjestely- ja 
kehittämistyötä.

Laajoja kokoelmasiirtoja tehtiin Viikin 
tiedekirjastossa, Terveystieteiden keskuskir-
jastossa ja Käyttäytymistieteellisen tiede-
kunnan kirjastossa. Suuri työ tehtiin Viikissä, 
missä tyhjennettiin kokonainen etävarasto, 
yhteensä 2,9 hyllykilometriä. Käyttäytymis-
tieteellisen tiedekunnan kirjaston muutto 
Siltavuorenpenkereelle oli erillinen suuru-
rakka. Kokoelmien muuttoon liittyviin ko-
koelmatöihin käytettiin lähes koko henki-
löstön työaika tammi-maaliskuussa, joten 
aktiivinen kirjavalinta ja -hankinta olivat py-

ton suurin kirjasto oli Opiskelijakirjasto, mis-
sä kävi 540 000 asiakasta ja lainamäärä oli 
325 000. Kokonaisuudessaan lainojen määrä 
yliopistossa oli yli 3,2 miljoonaa, joista uusin-
tojen osuus oli 80 % (2,4 milj.). Kirjastojen 
suurin asiakasryhmä on oman kehysorgani-
saation jäsenet. Hy-kirjastot -kokonaisuuden 
aktiivilainaajista oli toimintavuonna yliopis-
ton ulkopuolisia 32 % (15 200).

Kirjastojen kaukopalvelu laski edellis-
vuodesta noin 14 % palautuen vuoden 2003 
tasolle (kaukolainat yhteensä 42 000). Las-
kun syy lienee elektronisten aineistojen saa-
vutettavuuden parantuminen. Terveystietei-
den keskuskirjaston kaukopalvelutoiminta 
on valtakunnallisesti merkittävää. Terkon 
kaukopalvelu on tilausmääriltään Varasto-
kirjaston jälkeen Suomen toiseksi suurin.

Kokoelmien kehittäminen osana 
palvelujen kehittämistä 

Helsingin yliopiston kirjastolaitoksessa on 
Suomen laajimmat painettujen ja elektro-
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sähdyksissä vuoden alusta ja aloitettiin Mi-
nervan kirjaston toimintojen käynnistyttyä.

Kumpulan tiedekirjastossa selkiinnytet-
tiin ja yhtenäistettiin kirjastojen kokoelmia 
vastaamaan kampuksen opiskelijoiden ja tut-
kijoiden tarpeita. 

Terveystieteiden keskuskirjastossa Ter-
kossa tehtiin aineistosiirtoja avoimesta ko-
koelmatilasta suljettuun tilaan (300 hm) 
sekä uudelleen organisoitiin klinikkakirjas-
tojen kokoelmia.

Syyskuussa 2005 Terkossa avattiin Lux 
Humana, humanistinen erikoiskokoelma lää-
ketieteen opetukseen, opiskeluun ja kliini-
seen työhön. Keskustakampuksen kirjastot 
käynnistivät yhteisen kokoelmapolitiikan laa-
timisen strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

Yliopiston kirjastot ovat mukana myös 
valtakunnallisessa yliopistokirjastojen ko-
koelmakarttahankkeessa. Hankkeen tavoit-
teena on luoda kokonaiskuva kirjastojen 
aineistotarjonnasta aihealueittain ja paran-
taa siten kokoelmien saatavuutta ja katta-
vuutta. Kirjastojen vastuulla on kokoelmien 
kartoitus, kuvailu ja arviointi hyödyntäen 
hankkeen yhteydessä tuotettuja välineitä ja 

toimintamalleja. Kokoelmien kartoituksen ja 
kuvailun tarkempi suunnittelu ja toteuttami-
nen käynnistyvät varsinaisesti vuonna 2006.

Uuden aineiston hankinta 

Yliopisto osoitti keskustakampuksen kirjas-
toille erillismäärärahan tutkimuskirjallisuu-
den hankintaan sekä lisärahoitusta kurssikir-
jallisuuden hankintaan.

Bologna-prosessin tuloksena tutkinto-
vaatimuksia muutettiin erittäin paljon, min-
kä takia edellisvuonna kurssikirjoa hankit-
tiin vähän. Opiskelijakirjasto hankki vuonna 
2005 uusia kurssikirjoja 23 100 nidettä, mi-
kä oli yli kaksinkertainen määrä normaali-
vuoteen verrattuna. Tämä nosti kirjastolai-
toksen ostettujen monografi oiden määrän 
48 500 niteeseen, mikä on 27 % koko paine-
tun monografi a-aineiston kartunnasta.

Useat Helsingin yliopiston kirjastot liit-
tyivät Hanselin neuvottelemaan lehtihankin-
nan puitesopimukseen ja tekivät lehtihan-
kintasopimuksen Swetsin kanssa. Kirjastot 
neuvottelivat yhdessä puitesopimusta täy-
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Lehtipalvelut:
Central and Eastern European 
Online Library
Sage Fulltect Collections: Education, 
Urban Studies & Planning / CSA
Science Express
Science Signal Transduction 
Knowledge Environment
Wileyn lehdet 
Verkko-Kielikello

Viite- ja tiivistelmätietokannat:
Index Islamicus/CSA

E-kirjat ja -hakuteokset: 
Eighteenth Century Collections 
Online ECCO, 100 000 nimekettä

MOT sanakirjat: Englannin päivitys, 
Espanja-suomi-espanja, Ulkomaakaupan 
erikoistermit, Kielitoimiston sanakirja, 
Asutusnimihakemisto, Laki

Kielenkäännös- ja 
kielentarkastusohjelmat:
WebTranSmart
Truestyler

Keskeiset uudet e-aineistohankinnat

Aineiston hankintakulujen jakautuminen 2005 

HY-kirjastot *

Kurssikirjat
20,8 %

Painetut kirjat
10,8 %

Painetut 
kausijulkaisut 25,5 %

Elektroniset 
kausijulkaisut 7,8 %

Elektroniset kirjat 1,0 %

Muu elektroninen 
aineisto 34,1 %

Muu pain. 
aineisto 0,0 %

* Ei sisällä epäsuoraa aineistohankintaa
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dentävän lisäsopimuksen.
Helsingin yliopiston kirjastoihin (HY 

kirjastot) tuli vuonna 2005 kausijulkaisuja 
20 900 nimekettä, joista elektronisia 12 000. 
Ostettuina painettuja kausijulkaisuja hankit-
tiin 53 % (5 258 nimekettä). 

Elektronisten aineistojen osuus on edel-
leen kasvanut. Helsingin yliopiston kirjastot 
-kokonaisuuden aineistokuluista (4,1 milj.) 
elektronisten aineistojen hankinta muo-
dostaa lähes 50 %, mikäli mukaan laske-
taan epäsuora rahoitus. Ilman tätä osuus on 
43 %. Vuoden aikana tehtiin tai uusittiin 41 
kirjastojen yhteistä aineistosopimusta. Kir-
jastoilla on edelleen myös omia aineisto-
jen käyttösopimuksia. Työpanosta vaativat 
etenkin Wileyn lehtien tilauskannan selvit-
täminen yliopistossa sekä Wiley Interscience 
Enhanced Access License -käyttösopimuksen 
neuvottelu. Blackwellin julkaisemien lehtien 
tilauskanta selvitettiin syksyllä 2005.

Helsingin yliopiston kirjastoille laadit-
tiin vuonna 2004 e-kirjaston kehittämissuun-
nitelma vuosille 2004–2006. Suunnitelman 
tarkistus vuonna 2005 osoitti, että palvelu-
jen käyttöönotto on edennyt suunnitelman 
mukaisesti, e-kokoelmat olivat laajentuneet 
merkittävästi ja käyttö on lisääntynyt huo-
mattavasti. 

Toimintakautena valmistauduttiin li-
säksi e-aineistojen tilaustenhallintajärjes-
telmän (ERM) käyttöönottoon vertailemalla 
kahta kansainvälistä järjestelmää ja tiivis-
tettiin strategista kumppanuusyhteistyötä 
FinELibin kanssa.

Tutkimuksen arviointi vauhditti 
yliopiston JULKI-julkaisutietokannan
tallennusta 

Vuonna 2005 yliopistossa suoritettiin tutki-
muksen arviointi. Keskeisenä aineistona käy-
tettiin JULKI-julkaisutietokannan tietoja vuo-
silta 1999–2004. Arvioinnin ansiosta JULKIin 
tallennettiin n. 50 % enemmän viitteitä kuin 

normaalivuonna (ajalla 1.3.2004–28.2.2005 
tietokantaan oli tallennettu 15 435 uutta 
julkaisua). Arvioinnin aikataulu oli tiukka, 
mikä aiheutti lisäpaineita kirjastojen nor-
maaliin toimintaan. Kirjastojen tallennus-
tehtävää vaikeuttaa myös se, että tallennet-
tavan aineiston joukossa on yhä enemmän 
elektronisena julkaistuja artikkeleita, joiden 
luettelointi on osin huomattavasti vaikeam-
paa kuin painetun julkaisun.

Syksyllä 2005 käynnistettiin JULKIn ke-
hittämishanke. Tavoitteena on vuoden 2006 
aikana siirtyä Trip-pohjaisesta tietokannasta 
Voyager-tietokantaan. Muutoksen teknises-
tä toteutuksesta vastaa Kansalliskirjaston 
tietokantapalvelut. Muu tietokannan kehit-
täminen toteutetaan yhteistyössä käyttäjien, 
kirjastojen ja Kansalliskirjaston kanssa.

Kirjastojen yhteisessä HELKA-kokoelma-
tietokannassa on niteitä yhteensä noin 3,1 
miljoonaa ja nimekkeitä noin 1,8 miljoonaa. 
HY-kirjastot luetteloivat uusia tietueita HEL-
KAan yhteensä 36 000. Lisäksi kirjastot luet-
teloivat valtakunnallisiin Linda- ja ARTO -tie-
tokantoihin noin 23 400 viitettä.

Lisäksi Terveystieteiden keskuskirjasto 
ylläpiti Medic- ja Viikin tiedekirjasto eViik-
ki-viitetietokantaa. Medic kattaa lääketie-
teen, hammaslääketieteen ja hoitotieteen 
eri alat. eViikki puolestaan kattaa seuraavat 
pääalueet: biotieteet, ekologia, ympäristö-
ala, elintarvikeala, eläinlääketiede, farma-
sia, kotitalous- ja kuluttaja-ala, maatalous-
ala, metsä- ja puuala, riista- ja kalatalous 
sekä soveltavat talous- ja yhteiskuntatieteet. 
eViikki on vapaasti ja maksutta käytettävissä 
internetissä. Sen tuottaminen on osa maa- ja 
metsätalousministeriön toimialoilla tehtä-
vää Matri-yhteistyötä. Syksyllä 2005 Terkon 
Medic-tietokanta lisensioitiin Kansallisen 
elektronisen kirjaston (FinELib) konsortion 
kautta 31 organisaatiolle.
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Elektronisten aineistojen käyttö 2003–2005
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NELLI-portaalin avajaisia vietettiin 20.1.2005.
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NELLI-portaalin käyttöönotto ja 
tiedonhankinnan opetus lisäsivät 
e-aineistojen käyttöä

Elektronisten aineistojen käyttö kaksinker-
taistui kuluneen vuoden aikana. Tietokan-
noista tehtiin 2,5 miljoona hakua ja artik-
keleita luettiin/tulostettiin 1,46 miljoonaa 
kertaa, mikä on yliopiston tutkimus- ja ope-
tushenkilöä kohden 308 artikkelia. Tiedon-
hakuja hakuteoksista tehtiin 4,1 miljoonaa, 
joista valtaosa kohdistui MOT-sanakirjoi-
hin. Aineistojen käytön kasvua voidaan pi-
tää osittain NELLI-portaalin käyttöönoton 
sekä kirjastojen tarjoaman tiedonhankin-
nan opetuksen ja muun neuvontapalvelun 
ansiona.

Kirjastojen tavoitteena on integroida
tiedonhankinnan opetus yhä enemmän 
muuhun yliopisto-opetukseen. Ensimmäise-
nä opiskeluvuotena tarjotaan perustiedot 
tiedonhankinnasta ja asiaa syvennetään vä-
hitellen opintojen edetessä.

Helsingin yliopisto koordinoima valta-
kunnallinen informaatiolukutaidon opetus-
suunnitelmahanke keskittyi vuonna 2005 
tukemaan yliopistokirjastojen henkilöstön pe-
dagogista osaamista sekä yhteisen osaamisen 
arviointityökalun (kysymyspankin) laatimis-
ta. Hankkeessa laadittu suositus tiedonhan-
kintataitojen sisällyttämisestä uudistettaviin 
tutkintorakenteisiin on edistänyt yliopistoissa 
tämän alueen integrointia opetukseen. 

Helsingin yliopiston kaikissa tiedekun-
nissa otettiin syksyllä 2005 käyttöön TVT-
ajokortti (TVT= tieto- ja viestintätekniikka), 
johon sisällytettiin tiedonhankintaosaami-
sen moduuli. Kaikki kirjastot osallistuivat 
moduulin itseopiskeluaineistojen ja tentti-
kysymysten laatimiseen sekä ryhmäopetuk-
sen järjestämiseen. Lisäksi koottiin kirjasto-
jen tiedonhankintaopetuksen materiaalit ja 
kurssit Infoavain-verkkopalveluun sekä pi-
lotoitiin niiden käyttöä opetuksessa. Kirjas-

2 NELLI-portaali: www.nelliportaali.fi 

tot laativat myös itseopiskeluun soveltuvia 
Flash-ohjeita mm. Vertex -palvelun Medline-
tietokannan käytöstä. 

Kirjastot tarjosivat yliopiston henkilö-
kunnalle ja opiskelijoille tiedonhankinnan 
kursseja ja oppiaineiden toivomusten mu-
kaan räätälöityä tiedonhankinnan opetus-
ta 1 880 opetustuntia. Opetukseen osallistui 
8 880 henkilöä. Osallistuneiden määrä vähe-
ni vuoteen 2004 verrattuna noin 11 %. Eni-
ten koulutusta tarjosi Viikin tiedekirjasto (900 
tuntia, osallistujia 2 529), jonka koulutus kas-
voi peräti 19 % edellisvuodesta. Kansalliskir-
jasto, Terveystieteiden keskuskirjasto ja Viikin 
tiedekirjasto järjestävät räätälöityä opetusta 
myös yliopiston ulkopuolisille ryhmille.

NELLI-portaali helpottaa 
tiedon hakemista 

NELLI-tiedonhakuportaali2 avattiin viralli-
sesti asiakkaiden käyttöön 20. päivä tammi-
kuuta 2005. Aiemmin portaali oli ollut testi-
käytössä. 

Helsingin yliopiston NELLI-tiedonhaku-
portaali on väline elektronisten aineistojen 
tiedonhakuun ja -hallintaan. Se auttaa tie-
don etsijää hahmottamaan käytettävissä ole-
via tiedonlähteitä ja tarjoaa erilaisia tiedon-
hakumahdollisuuksia. Portaalista löytyvät ylio-
piston tieteenalojen keskeiset elektroniset tie-
donlähteet: kirjastoluettelot, e-lehdet, viitetie-
tokannat, hakuteokset ja sanakirjat. Osa aineis-
toista on lisensioitu vain yliopiston verkkoon ja 
osa on vapaasti käytettävissä internetissä.

Tammikuusta marraskuuhun ulottuval-
la tilastointijaksolla NELLIin oli kirjauduttu 
35 000 kertaa ja sen käyttö on kasvanut jat-
kuvasti. 

NELLI-portaalissa voi: 

▪ Etsiä tiettyjä tai tietyn alan 
aineistoja. 



20 Kirjasto- ja tietopalvelut – Vuosikertomus 2005

▪ Tehdä tiedonhakuja yhdestä tai 
useammasta aineistosta samanai-
kaisesti.

▪ Etsiä ja lukea elektronisia lehtiä. 

▪ Tallentaa omat suosikkiaineistot, 
viitteet ja haut. 

▪ Asettaa haku suoritettavaksi auto-
maattisesti. 

Helsingin yliopistossa NELLI-portaalin käyt-
töönottohanketta koordinoi hallintoviras-
ton kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö. 
Hanke on kirjastojen yhteistyöhanke, johon 
osallistuu työryhmissä kirjastolaisia kaikilta 
kampuksilta. Aineistojen määrittely- ja ku-
vailutyö tehdään kirjastoissa.

Yliopistolaisille tarjotaan RefWorks-viit-
teidenhallintaohjelma, jota käyttää aktiivises-
ti 3 000 opettajaa, tutkijaa ja opiskelijaa. Oh-
jelma on integroitu myös NELLI-portaaliin.

Uusia palveluja ja työkaluja tutkijoille 
ja julkaisijoille

Uutena palveluna Terveystieteiden keskus-
kirjasto avasi FeedNavigator3-palvelun, uu-
simman tiedon reaaliaikaisen seurantatyö-
kalun. Sen avulla on mahdollista seurata 
yhden palvelun kautta useiden lehtien uu-
simpia julkaistuja artikkeleita, selata terveys-
alan valikoituja blog-palveluita, pysyä ajan 
tasalla terveysuutisissa ja saada nopeasti tie-
toa Helsingin yliopiston tutkijoiden lääketie-
teellisistä julkaisuista. 

Viikin tiedekirjasto avasi avoimen julkai-
suarkiston, DViikkin. DViikki-palvelu tarjoaa 
kampuksen oppiaineille ja tutkimusryhmille 
välityskanavan ja säilytyspaikan elektronisel-
le aineistolle. DViikki perustuu avoimen läh-
dekoodin DSpace-ohjelmistoon. 

Tallennukseen osallistuneiden tutkijoi-
den kokemukset ovat osoittaneet, että tal-

3 FeedNavigator: www.terkko.helsinki.fi /feednavigator/
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4 Helsingin yliopiston kirjastot: www.helsinki.fi /kirjastot
5 Verkkari: www.helsinki.fi /kirjastot/verkkari
6 Kirjastouutisia-lehden NELLI-numero: www.helsinki.fi /kirjastot/julkaisut/kirjastouutisia/1_2005/

lennusta pidetään yleisesti helppona ja suo-
raviivaisena, eikä se ole tuottanut erityisiä 
ongelmia. Sen sijaan aikaa vieväksi on osoit-
tautunut selvittää, myöntävätkö lehdet ja 
kustantajat oikeuden rinnakkaisjulkaisemi-
seen yliopiston e-julkaisuarkistossa.

Kirjastojen verkkosivut tärkein 
viestintäkanava

Kirjastojen viestinnän tavoitteena on kertoa 
tarjolla olevista kirjastopalveluista kaikille 
yliopistoyhteisön sisäisille sekä ulkopuolisil-
le käyttäjille. Viime vuosina painopiste on 
ollut kirjastojen elektronisista palveluista 
tiedottamisessa sekä yleensä kirjastojen nä-
kyvyyden lisäämisessä. Viestintää kehittä-
vät eri kirjastojen edustajista muodostettu 
tiedottajien verkosto sekä Verkkarin toimi-
tuskunta. Kansalliskirjaston valtakunnalliset 
tehtävät ja laaja kulttuuri- ja näyttelytoimin-
ta edellyttää omaa viestintää.

Kirjastojen tärkein viestintäkanava on 
verkko. Sisäisessä viestinnässä hyödynne-
tään Alma-intranetia ja ulkoisia internetsi-
vuja. Alman sisällöt ja palvelut on sijoitettu 
palvelukanaville ja välilehdille. Kirjastoasi-
at löytyvät kootusti tieto- ja kirjastopalve-
lut -kanavalta. Lisäksi kullakin kirjastolla on 
oma välilehtensä. 

Myös kirjastojen asiakaskyselyyn vastan-
neiden mielestä kirjastojen verkkosivut ovat 
tärkein viestintäkanava. Kirjastolaitoksen 
yhteisten verkkosivujen4 käyttö on vuosit-
tain kasvanut voimakkaasti. Yksittäisiä käyt-
täjäistuntoja oli vuodessa yli 12 miljoonaa, 
mikä on keskimäärin 33 000 kävijää päiväs-
sä. Suuri käyttö johtuu varmasti osittain sii-
tä, että useat käyttävät HELKA-tietokantaa 
kirjastojen yhteisen sivuston kautta. 

Kirjastojen verkkotiedotuslehden Verk-
karin5 numeroita julkaistiin yhdeksän ja niis-
sä ilmestyi yhteensä 105 artikkelia. Jo kuusi 
vuotta ilmestynyt lehti herättää mielenkiin-
toa myös valtakunnallisesti. Lehden sivuilla 
vieraili keskimäärin yli tuhat henkilöä kuu-
kaudessa. 

Asiakkaille suunnattu Kirjastouutisia-
lehden Nelli-numero ilmestyi tammikuussa 
2005 painettuna sekä elektronisena6. Ajan-
kohtaistiedotteita kirjastohenkilöstölle toi-
mitettiin kolmetoista.

Toimintakauden aikana käynnistettiin 
kirjastojen yhteisen esiteperheen toteut-
taminen (kirjastolaitoksen yhteisesite, kes-
kustakampuksen kirjastojen esite, kirjas-
tojen omat esitteet). Useimmat kirjastot 
saivat esitteensä valmiiksi syksyllä lukukau-
den käynnistyessä. Suunnittelun lähtökoh-
tana oli toteuttaa visuaalisesti yhtenäinen 
ja helppokäyttöinen esite, joka on vaivaton 
päivittää. Esitepohja vaihdettavin väri- ja ku-
vaelementein on kaikkien käytettävissä yli-
opiston omassa aineistopankissa. 

Syksyllä 2005 käynnistettiin myös kirjasto-
laitoksen yhteisen esittelyvideon suunnittelu. 

Kirjastot olivat mukana myös yliopis-
ton avajaiskarnevaaleilla kertomassa tietoa 
kirjastopalveluista ja esittelemässä NELLI-
 portaalia.

Kirjastot järjestivät erikseen omia lai-
tos- ja sidosryhmätapaamisia, kirjanäyttelyi-
tä, seminaareja, tapahtumia ja osallistuivat 
toimialojensa seminaareihin ja tapahtumiin 
(Liite 2). Lisäksi kirjastojen henkilökunnan 
artikkeleita on julkaistu kotimaisissa ja kan-
sainvälisissä lehdissä. 

Kirjastohenkilöstölle järjestettiin vuon-
na 2005 kaksi informaatio- ja keskusteluti-
laisuutta kirjastolaitosta koskevista ajankoh-
taisista asioista. 
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Kirjastojen voimavarat 

Talous

Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen koko-
naistoimintakulut olivat noin 38 miljoonaa 
euroa. Sen lisäksi muut yliopiston yksiköt 
käyttivät kirjastoille tulevan aineiston han-
kintaan (ns. epäsuora hankinta) 720 000 eu-
roa. Toimintakuluista oli Kansalliskirjaston 
osuutta 19,6 miljoonaa euroa, josta yliopiston 
rahoitusosuus oli 3,3 miljoonaa. Helsingin yli-
opiston kirjastot -kokonaisuuden osuus toi-
mintakuluista oli 18,6 miljoonaa euroa. 

Kirjastolaitoksen kustannusrakenteen 
oikaiseminen on ollut vuosikausien haasta-
va tehtävä, jolla aineistohankinnan osuutta 
pyritään kasvattamaan erityisesti suhteessa 
tila- ja henkilöstökustannuksiin. Toimintaku-
luista (ilman tilakustannuksia) aineistohan-
kintojen osuus on vaihdellut 24–28 %:n vä-
lillä. Tilakustannusten osuus on laskenut 2 % 

vuodesta 2002 ja henkilöstön palkka- ja kou-
lutuskustannusten osuus on noussut 1 %:n.

Yliopiston kirjastoissa palkkakustannuk-
set vuonna 2005 olivat 17,6 miljoonaa eu-
roa, josta Kansalliskirjaston osuus oli 8,9 mil-
joonaa euroa. Henkilöstökuluja rahoitettiin 
kehysorganisaation varoin 89 %, yliopiston 
ulkopuolisella rahoituksella maksettiin 11 % 
palkkamenoista. 

Aineistokustannuksista oli elektronis-
ten aineistojen osuutta 60 %, josta 23 % eli 
runsaan miljoonan euron arvosta hankittiin 
keskitetyllä rahoituksella koordinointiyksi-
kön toimesta. Summasta oli tiedekuntien 
osuus noin 650 000 euroa (Elsevier-aineisto) 
ja konsortiohankintojen osuus noin 357 000 
euroa. Lisäksi voidaan laskea noin 517 500 
euron suuruinen opetusministeriön tuki Fi-
nELib-hankintaan, joka ei näy yliopiston kir-
janpidossa ja tilinpäätöslaskelmissa.

 

0

500

1000

1500

2000

2002 2003 2004 2005

E-aineistojen hankintakustannusten jakautuminen 

maksajatahojen kesken v. 2002-2005 (1 000 EUR)
kirjastojen osuus

Elsevier-sopimuksen

osuus (tiedekunnat)

yliopiston e-

hankintavarojen

osuus

opm:n tuen osuus



Kirjasto- ja tietopalvelut – Vuosikertomus 2005 23 

Helsingin yliopiston koko kirjastolaitoksen kulurakenne 2005*

Henkilöstökulut
45 %

Tietotekniikka
4 %

Muut kulut
7 %

Kokoelmien 
huolto
0 %

Tilakulut
25 %

Kirjastoaineisto-
kulut
17 %
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Muut kulut 689 977 637 1 645 770 1 965 881 1 736

Tietotekniikka 260 1 257 305 917 309 731 311 1 025

Tilat 4 422 3 957 4 470 4 093 4 496 4 277 5 251 4 201

Kokoelmien huolto 74 30 77 57 47 66 46 68

Aineisto 3 288 2 672 2 995 3 566 2 945 3 093 3 429 3 678

Henkilöstö 7 526 6 882 7 908 7 555 8 465 8 240 8 670 8 885

HY-kirj HYK HY-kirj HYK HY-kirj HYK HY-kirj HYK

2002 2003 2004 2005

 *ei sisällä epäsuoraa aineistohankintaa

Helsingin yliopiston koko kirjastolaitoksen kulurakenne (1000 EUR)*
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Erillislaitokset osallistuivat ensimmäistä 
kertaa rehtorin päättämällä mallilla kirjas-
tokustannusten kattamiseen yhteensä noin 
478 000 eurolla, josta yliopiston vastaantu-
lotukea oli noin puolet mallin ensimmäisenä 
soveltamisvuotena.

Kirjastolaitoksen rahoitus on vuosien 
varrella kehittynyt eri tahoilta pienistä eristä 
koostuvaksi ja hyvin hankalasti hallinnoita-
vaksi kirjoksi. Sen vuoksi rahoitusmallia tul-
laan uudistamaan yksinkertaisemmaksi lähi-
vuosina. Rahoituksen uudistaminen on osa 
kirjastolaitoksen rakenteellista kehittämistä.

Henkilöstö

Henkilöstöstrategian 
toimeenpanosuunnitelma

Henkilöstön työhyvinvointi, ammattitaito ja 
osaaminen ovat keskeisiä asiantuntijaorgani-
saation menestystekijöitä, joita painotetaan 
myös keväällä 2005 valmistuneessa Helsingin 
yliopiston kirjastolaitoksen henkilöstöstrate-
gian toimeenpanosuunnitelmassa. Suunni-
telma pohjautuu vuonna 2003 hyväksyttyyn 
henkilöstöstrategiaan sekä 5.4.2005 hyväk-
syttyyn Kirjastojen seuranta-arvioinnin vai-
kutukset -toimenpideohjelmaan.

Helsingin yliopiston, johtavan 
eurooppalaisen tutkimusyliopiston, 
kirjasto- ja tietopalveluhenkilöstö 
on ammattitaitoinen ja hyvinvoiva. 
Kirjastolaitos on arvostettu ja haluttu 
työpaikka, jonka tehtävät, palkat 
ja työolot ovat kilpailukykyisiä 
työmarkkinoilla.

Kirjastolaitoksen henkilöstö-
strategian visio vuoteen 2010

Henkilöstöstrategiassa ja sen toimeenpa-
nosuunnitelmassa on linjattu hyvän työyh-
teisön tavoitteita, johtamisen kehittämistä, 

henkilöstön osaamisen tukemista ja henki-
löstörakenteen kehittämisen perusteita vas-
tauksena toimintaympäristön muutoksiin.

Henkilöstöstrategian toimeenpanosuun-
nitelmassa esitetään seuraavia toimenpiteitä:

▪ tuetaan henkilöstön terveyttä ja 
toimintakykyä

▪ määritellään yhteiset osaamistavoit-
teet

▪ tuetaan osaamisen kehittämistä ot-
tamalla käyttöön yhteisiä välineitä

▪ jäsennetään osaamisien kehittämi-
nen osaksi pysyvää perustoimintaa

▪ vahvistetaan yhteisiin arvoihin ja 
laatujärjestelmään pohjaavaa työ-
kulttuuria

▪ kehitetään kirjastolaitoksen toimin-
tatapoja vastaamaan toimintaym-
päristön muutoksia

▪ kehitetään kirjastolaitoksen henki-
löstörakennetta.

Asiantuntijatehtävien osuus kirjastotyössä 
kasvaa toimintaympäristön muutosten, yli-
opiston laatutavoitteiden, julkaisumuotojen 
monipuolistumisen ja työkuvan muutosten 
seurauksena. Asiantuntijatehtävissä arvioi-
daan lähivuosina työskentelevän reilusti yli 
puolet tai 2/3 henkilökunnasta.

Työn luonteen muutos edellyttää aiem-
paa täsmällisempää osaamistarpeiden mää-
rittelyä.

Strategisia osaamisen kehittämistar-
peita kaudella 2006–2010 ovat: strateginen 
johtaminen, eri asiakasryhmien työskentely-
prosessien hallinta, tietoaineistojen hallinta, 
kansainvälisen yhteistyön korostuminen, ju-
ridinen osaaminen, laadun hallinta ja strate-
gisen kumppanuuden osaaminen. Osaamis-
kartasta ja kehityskeskusteluista muodostuu 
kirjaston osaamisen ylläpidon ja kehittämis-
tarpeen arvioimisväline.

Strategiassa hyväksyttiin myös peruslinja-
us, että paikallisten palvelukirjastojen verkos-
toa kehitetään strategisesti ja että kirjastojen 
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yhteiset tehtävät hoidetaan sovittavilta osin 
joko yliopisto- tai kampustasolla keskitettyi-
nä palveluina. Kirjastojen tehtävien uudel-
leen järjestelyllä tuetaan kirjastolaitoksen ky-
kyä vastata toimintaympäristön muutoksiin. 
Yhteistyön pelisäännöistä sovitaan yhteisiä 
toimintoja luotaessa. Tämä edellyttää strate-
gisen johtamisen vahvistamista kirjastolaitok-
sen kehittämisessä siten, että kirjastolaitoksen 
laajuus ja synergiamahdollisuudet pysytään 
hyödyntämään mahdollisimman hyvin.

Henkilöstöstrategian toimeenpanosuun-
nitelman esitysten pohjalta Kirjasto- ja tieto-
palvelutoimikunta nimesi 1.9.2005 erillisen 
työryhmän valmistelemaan toimeenpano-
suunnitelman toteutumista. Työryhmän teh-
täväksi annettiin:

1) Kirjastojen henkilöstöstrategian 
konkretisointi osana yliopiston 
tuottavuusohjelmaa,

2) uudelleen kohdentamisperiaattei-
den identifi ointi tutkimusjärjestel-
män vahvistamiseksi ja

3) kirjastohenkilöstön korkeatasoisen 
asiantuntijuuden kehittäminen. 

Toimeenpanosuunnitelman toteuttamisen 
valmisteluun vaikuttivat uudet valtiohallin-
non reunaehdot: valtioneuvoston tuotta-
vuustavoitteet (VN periaatepäätös 78/2005) 
sekä opetusministeriön hallinnonalan tuot-
tavuusohjelma 2006–2010. 

Suurten ikäluokkien jääminen eläkkeel-
le on suuri haaste koko yliopistolle.

Kirjastohenkilöstön keski-ikä on 47 vuot-
ta, mikä on selvästi korkeampi kuin koko yli-
opiston henkilöstön (42,1 vuotta). Vakinais-
luontoisen kirjastohenkilöstön keski-ikä oli 
49 vuotta. Koko kirjastohenkilöstön ikäja-
kaumassa 1940-luvulla syntyneiden osuus oli 
30 %, 1950-luvulla syntyneiden osuus 37 % 
ja sitä nuorempien osuus 33 %.

Arvion mukaan kirjastosta jää eläkkeelle 
73–94 henkilöä vuoteen 2011 mennessä. Heistä 
vajaa puolet jää eläkkeelle Kansalliskirjastos-
ta. Henkilöstösuunnittelutyöryhmän vaikeana 

haasteena olikin tehdä esitys, miten vapautu-
vat voimavarat voidaan hyödyntää yliopiston 
strategian tavoitteiden mukaisesti. Työryhmän 
muistio valmistui helmikuussa 2006.

Uusia työkaluja henkilöstö-
suunnitteluun ja osaamisen 
kehittämiseen

Helsingin yliopiston kirjastoissa oli 544 vaki-
naisluontoista ja tilapäistä vakanssia vuonna 
2005, joista 49 % (266) Kansalliskirjastossa ja 
51 % (278) Helsingin yliopiston muissa kirjas-
toyksiköissä. Vakinaisten ja vakinaisluontois-
ten palvelussuhteiden osuus oli 78 % ja tila-
päisten 22 %.

Kirjastoissa tehtiin vuonna 2005 yhteen-
sä 511 henkilötyövuotta: kansalliskirjastossa 
253 ja Helsingin yliopiston kirjastot -koko-
naisuuden puolella 258 henkilötyövuotta. 

Helsingin yliopiston kvestuuri hankki 
SoleTM-nimisen työajan kohdistamisen oh-
jelmiston ja valmisteli työajan kohdistamisen 
pilotoinnin yhteistyössä kirjastojen ja hallin-
toviraston kanssa. Kirjastot perustivat työryh-
män laatimaan yhteistä tehtäväluokitusta, 
joka otettiin käyttöön vuoden 2006 alusta. 
Tehtäväluokituksessa pyrittiin tuomaan vah-
vasti esille, ei vain kampuksille ja kirjastoille 
tärkeät näkökulmat, vaan myös muuttuvat ja 
uudet tehtäväalueet, kirjastoverkoston yhtei-
set ja keskitetysti hoidettavat tehtävät sekä 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kvestuurin 
työajan kohdistamisen hankkeelta odotetaan 
kirjastoissa paljon ja toivotaan sen toimivan 
tulevaisuudessa pohjana kevyelle toiminto-
laskentasovellukselle. Kirjastoverkosto tar-
vitsee kattavia yhteisiä strategisia työkaluja, 
joista kustannusten seuranta työajan käytön 
pohjalta on luontevassa yhteydessä tilastoin-
tiin ja käyttötutkimuksiin.

Valtion uuden palkkausjärjestelmän (upj) 
käyttöönotto työllisti vuonna 2005 kirjastoja 
kuten koko yliopistoa. Upj:n valmisteluihin 
liittyvät koulutukset ja arviointikeskustelut 
tehtävien vaativuudesta ja henkilökohtaises-
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Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kaikki vakanssit

yhteensä 544 vakanssia 1.8.2005

Keskusta (135) 25 %

Kumpula (19) 3 %

Meilahti (45) 8 %

Kansalliskirjasto (266)
 49 %

Yhteiset (9) 2 %

Viikki (58) 11 %

Muut (12) 2 %
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ta suoriutumisesta normaalien kehityskes-
kustelujen lisäksi veivät runsaasti työaikaa. 

Henkilöstön työhyvinvointia edistettiin 
vuonna 2005 kirjastojen yhteisessä työhyvin-
voinnin Kaiku-kehittämishankkeessa (katso 
Hankkeet).

Vuonna 2005 valmistui Suomen yliopisto-
kirjastojen verkoston osaamiskartta. Se on 
kirjastojen yhteinen työkalu, jossa on hah-
moteltu tulevaisuuden osaamistarpeita vuo-
teen 2010. Kunkin yliopisto voi tarkentaa 
ne paikallisesti. Kartta on myös pohja syste-
maattiselle osaamisen kehittämiselle. Hel-
singin yliopiston kirjastoissa tehtiin syksyllä 
2005 osaamiskartan avulla alustava nykytilan 

kartoitus ja hahmoteltiin uudenlaisia osaa-
misyhdistelmiä. Työ jatkuu vuonna 2006.

Kirjastohenkilöstö on osallistunut yliopis-
ton omaan henkilöstökoulutukseen sekä 
yliopiston ulkopuoliseen muuhun koulu-
tukseen. Yliopiston järjestämään henkilös-
tökoulutukseen osallistui yhteensä 443 kir-
jasto henkilöstöön kuuluvaa. Keskimäärin 
kukin osallistuja on ollut koulutuksessa 2,2 
päivää.

Perinteinen kirjastolaisten kesänavaus-
tapahtuma järjestettiin Suvin päivänä 7.6. 
Topelian pihalla. Tapahtuman järjestelyistä 
vastasi kirjastojen työhyvinvointiryhmä.
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Kirjastojen yhteishankkeet

Kirjastojen yhteishankkeina olivat työhy-
vinvoinnin kehittäminen, e-julkaisuarkiston 
ja OA-julkaisemisen tukipalvelujen kehittä-
minen, käyttötutkimus ja informaatioluku-
taidon ja tiedonhankinnan kehittäminen. 
Lisäksi kirjastoilla oli omia kehittämishank-
keita (liite 3).

Kirjastojen työhyvinvoinnin 
kehittäminen 

Kaiku-hanke, Helsingin yliopiston kirjasto-
jen työhyvinvoinnin kehittämishanke7 vuo-
sille 2004–2005 päättyi vuoden 2005 lopul-
la. Hankkeen tavoitteena oli johtamisen ja 
työyhteisöjen kehittäminen. Hankkeen ta-
voitteena oli myös tulevaisuuden osaamis-
tarpeiden selvittäminen ja niihin perustuva 
henkilöstörakenteen kehittäminen hyödyn-
tämällä Suomen yliopistokirjastojen neuvos-
ton laatimaa osaamiskarttaa vuoteen 2010.

Hanketta rahoittivat Valtiokonttori ja 
yliopisto. Hankkeen vetäjät olivat Viikin 
tiedekirjaston johtaja Heli Myllys (Kaiku-

koordinaattori) ja Helsingin yliopiston kir-
jastopalvelujen koordinointiyksikön koulu-
tussuunnittelija Sirkku Liukkonen.

Hankkeeseen liittyneessä mentoroin-
tiprojektissa oli mukana 24 kirjastolaista. 
Ohjelman nimellä ”Kokemus arvoonsa” ha-
luttiin viestittää, että eri-ikäiset ovat työyh-
teisön voimanlähde ja että jokaisen arvosta-
misesta syntyy hyvä, aito oppiva organisaatio 
ja hyvinvoiva työyhteisö. Mentoroinnin ai-
heet vaihtelivat johtamisesta ja hallinnosta 
kokoelmien hoitoon. Kaiku-hankkeen puit-
teissa kehitettiin johtamista nk. johtajaklu-
bin seminaareissa, joihin kaikki Helsingin 
yliopiston kirjastojen johtajat osallistuivat. 
Työnohjausta annettiin kirjastonjohtajille, 
apulaiskirjastonjohtajille ja mentoreille. Yk-
sittäiset koulutustilaisuudet työhyvinvoinnin 
eri teemoista täydensivät työhyvinvoinnin 
koulutustarjontaa.

Hankkeen tavoitteet toteutuivat melko 
hyvin, tosin jotkut asiat ovat vielä kesken ku-
ten johtamisen kehittäminen. Yleistä verkos-
toitumista on tapahtunut erityisesti mento-
rointiprojektin ansiosta.

7 Kaiku-hanke: www.helsinki.fi /kirjastot/esittely/hankkeet/kaiku.htm
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Palveluiden laadun kehittäminen

Helsingin yliopiston kirjastot ja kirjastopal-
velujen koordinointiyksikkö kehittivät 2004–
2006 yhteisessä hankkeessa asiakaspalaute-
järjestelmän. Järjestelmä on tarkoitus toimia 
asiakaslähtöisen kehittämisen välineenä ja 
suunnittelutyökaluna osana kirjastojen ja 
Helsingin yliopiston laatujärjestelmää.

Asiakaspalautejärjestelmä käsittää asia-
kaskyselyn ja datan keruu- ja käsittelytoi-
minnot, jotka ovat yhteisiä kaikille Helsingin 
yliopiston kirjastoille. Samat asiakastyytyväi-
syyttä mittaavat kysymykset mahdollistavat 
eri yksiköiden välisen vertailun ja kyselyn sys-
temaattinen toisto kirjastopalvelujen kehityk-
sen seurannan aikasarjoilla. Kysely on puhdas 
verkkokysely ja kyselydatan syöttö ja siirto 
tilasto-ohjelmiin tapahtuu automaattisesti. 
Helsingin yliopistolle räätälöidyt kysymykset 
ja menetelmä perustuvat alan kansainvälisiin 
tutkimuksiin ja mm. ARL:n LibQUAL+ -mene-
telmään ja kotimaisiin kokemuksiin.

Asiakaspalautejärjestelmää testattiin 
vuonna 2004 pilottikyselyllä. Jatkokehityk-
sen tuloksena kirjastoille toteutettiin yhtei-
nen järjestelmä, joka oli ensimmäistä kertaa 
varsinaisessa käytössä marraskuussa 2005. 
Tällä hetkellä käytössä olevassa kyselyssä on 
kuusi vastaajan taustatietoja kartoittavaa 
kysymystä ja 42 varsinaista kysymystä jaettu-
na kolmeen osioon; Palvelut (asiakaspalvelu 
ja odotusajat), Kokoelmat (käyttöliittymät, 
painettu ja e-aineisto) ja Tilat. Asiakas voi 
antaa myös vapaata palautetta. 

Marraskuussa 2005 toteutetun asiakas-
kyselyn tuloksia on esitetty tarkemmin si-
vulla 11. Seuraava asiakaskysely on tarkoitus 
järjestää vuonna 2007.

Vuoden lopulla yliopisto sai Korkea-
koulujen arviointineuvostolta rahoituksen 
yliopistokirjastojen yhteisten laadunseuran-
tavälineiden kehittämiseen.

Hankkeen suunnittelijana on toiminut 
Mikael Vakkari.
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Yliopiston e-julkaisuarkiston ja 
OA-julkaisemisen tukipalvelujen 
kehittäminen

Yliopisto käynnisti vuoden 2005 alussa kak-
sivuotisen hankkeen opetusministeriön OA-
suositusten toteuttamiseksi ja yliopiston 
e-julkaisuarkiston perustamiseksi Helsingin 
yliopistossa. Yliopistolla on entuudestaan 
opinnäytteiden verkkopalvelu (E-thesis) ja 
2005 Viikissä avattiin DViikki, Viikin kampuk-
sen avoin julkaisuarkisto. 

Meilahdessa käynnistyy vuonna 2006 
Terkko Document Server.

Hankkeen ohjausryhmänä on toiminut 
yliopiston julkaisuneuvottelukunta. Syksyl-
lä 2005 laadittiin julkaisuarkistopalveluista 
suunnitelma, jonka jälkeen projektiryhmänä 
alkoi toimia kirjastojen asiantuntijoista koot-
tu julkaisuarkiston projektiryhmä. Ryhmän 
tehtävänä on huolehtia Helsingin yliopiston 
julkaisuarkistojen yhteensopivuudesta yli-
opistotasolla, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeessa laadittiin yhdessä humanisti-
sen tiedekunnan kanssa tiedekunnan laitok-
sille suunnattu kysely tutkimusaineistojen 
digitoinnin ja avoimen julkaisemisen tarpeis-
ta, sekä yhdessä yliopiston arkistolaitoksen 
kanssa kysely tutkimusaineistojen arkistoin-
nista. Kyselyt toteutettiin joulukuussa.

Vuoden aikana hankkeen suunnittelija 
on vastannut kahden seminaarin järjestelyis-
sä: Julkaisijan iltapäivä (31.10.05, järjestäjä 
HY:n julkaisuneuvottelukunta) ja Metada-
tapäivä (10.11.05, järjestäjä FinnOA:n julkai-
suarkistoryhmä).

Hankkeen sivulle on laadittu tieteellistä 
julkaisemista käsittelevä tietopaketti8.

Jatkossa yliopiston avoimen julkaisemi-
sen palveluja kehitetään kirjastojen yhteis-
työnä kampuksittain; koordinaattori toimii 

kirjastopalvelujen koordinointiyksikössä. Jul-
kaisemisen palvelut liittyvät yliopiston kirjas-
tojen digitaalisten kokoelmien palveluihin.

Hankkeen suunnittelijana toimi Kalle 
Korhonen.

Akateemiset verkkotaidot

Akateemiset verkkotaidot -hankkeen9 ta-
voitteena on ollut luoda ja ottaa käyttöön 
tiedonhankintaa ja tieteellistä kirjoitta-
mista tukevaa aineistoa sekä niitä kokoa-
va verkkosivusto. Vuonna 2005 hankkeessa 
julkaistiin Infoavain-verkkosivut10. Sivuston 
tarkoituksena on opastaa tietotyön tekijää 
tiedonhankinnassa ja tiedon tuottamisessa. 
Sivustolle on koottu suomalaisia tieteen-
alakohtaisia tiedonhankinnan oppimateri-
aaleja ja tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. 
Opiskelijat, ainelaitosten opettajat ja kirjas-
tojen tiedonhankinnan kouluttajat arvioivat 
Infoavain-verkkosivuja kuudessa opetuspilo-
tissa. Palautteen avulla kehitettiin Infoavai-
men konseptia, rakennetta ja sen kattamia 
aineistoja.

Tiedonhankinnan opetuksen laatua py-
rittiin kehittämään tiivistämällä informaatik-
kojen ja ainelaitosten opettajien yhteistyötä 
tiedonhankinnan opetuksessa. Hankkeessa 
hahmotettiin erilaisia malleja toteuttaa yh-
teistyötä. 

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
kirjasto (kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen) on 
koordinoinut hanketta vuodesta 2000 alka-
en hankkeen päättymiseen vuoden 2006 ke-
vääseen saakka

Hankkeen suunnittelijana on toiminut 
Mervi Tavisto.

8 Tiedontuottajan tietopalveluhanke: www.helsinki.fi /tietopalvelut/julkaiseminen/
9 Akateemiset verkkotaidot -hanke: www.helsinki.fi /behav/kirjasto/avet/
10 Infoavain-sivusto: www.helsinki.fi /kirjastot/infoavain
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Informaatiolukutaidon 
opintosuunnitelma

Helsingin yliopiston koordinoima yliopis-
tokirjastojen yhteinen SVY-hanke11 jatkoi 
vuonna 2004 käynnistynyttä toimintaa in-
formaatiolukutaidon kehittämiseksi osana 
yliopisto-opetusta. 

Vuoden 2005 erityistavoitteena oli etsiä 
keinoja, joilla voidaan tukea yliopistokirjas-
tojen kouluttajien työtä edellisenä vuonna 
laadittujen suositusten12 toteutumisen edis-
tämiseksi yliopistoissa. 

Hankkeessa perustettiin kaksi koulutta-
jien vertaisryhmää, jotka yhteisissä tapaami-
sissa ja järjestämässään seminaarissa ”Taidol-
la tietoon” pohtivat yhteisiä ajankohtaisia 
kehittämistarpeita ja kirjastojen koulutuksen 
pedagogisia kysymyksiä sekä jakoivat hyviä 
käytäntöjä tiedonhankinnan koulutuksen 
toteuttamisesta. Toinen ryhmistä keskittyi 
informaatiolukutaidon arviointikäytäntöjen 
kehittämiseen ja työskentelyn pohjalta kehi-
tettiin osahankkeena laaja kysymyspatteris-
to informaatiolukutaidon arviointia varten. 

Hankkeen suunnittelija osallistui yhdessä 
kirjastojen informaatikkojen kanssa Helsingin 
yliopiston TVT-ajokorttiprojektiin keväällä 
2005. Lisäksi suunnittelija oli mukana toteut-
tamassa pohjoismaalaisille kirjastonhoitajille 
suunnattua NordINFOLIT kesäkoulua. Han-
ke osallistui myös Suomen virtuaaliyliopiston 
toimintaan, kuten yhdyshenkilö- ja hanke-
tapaamisiin sekä toimi yhteistyössä Suomen 
tieteellisen kirjastoseuran opintopalveluiden 
työryhmän kanssa.

Yliopistokirjastojen tiedonhankinnan 
opetuksen ajankohtaista tilannetta sekä ar-
vioita hankkeen laatiman suosituksen vai-
kuttavuudesta Bolognan prosessissa kartoi-
tettiin kyselyllä loppuvuodesta 2005. 

Informaatiolukutaidon opintosuunnitel-
ma -hanke herätti kiinnostusta ulkomailla. 
Hanke oli esillä kansainvälisellä keskustelu-
foorumilla ja siltä pyydettiin tilannekatsaus-
ta osana eri maiden projekteja. Hankkeessa 
laadittua suositusta on lisäksi käytetty poh-
jana espanjalaisen yliopiston informaatiolu-
kutaidon opintojen sisältöjä suunniteltaessa. 
Hankkeen suunnittelijana toimi Anne Lehto. 

11 Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma -hanke: www.helsinki.fi /infolukutaito/
12 Suositusteksti: www.helsinki.fi /infolukutaito/pdf/suositusteksti.pdf 
 Suositus kaaviona: www.helsinki.fi /infolukutaito/pdf/04062004kaavio.pdf 
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Palvelut kampuksilla 

Suomen kansalliskirjasto 

Kansalliskirjaston toimialan laajennusta 
on valmisteltu kansallisella tasolla, Helsin-
gin yliopistossa ja kirjaston sisällä. Opetus-
ministeriön vetämä Kansalliskirjasto 2005 
–seurantaryhmä sai työnsä päätökseen 
joulukuussa. Ryhmä sopi keskitetyistä kir-
jastoverkkopalveluista, tarvittavista säädös-
muutoksista, kansalliskirjaston tulosohja-
uksesta ja rahoituksen kehittämislinjoista. 
Seurantaryhmä teki myös ehdotuksia jatko-
toimiksi. 

Kansalliskirjaston tarjoamat keskitetyt 
palvelut kirjastoverkolle (yliopistokirjastoil-
le, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakou-
lukirjastoille ja erikoiskirjastoille) ovat: kan-
salliset tietokannat, digitaalisen kirjaston 
sovellukset, elektronisen aineiston hankinta-
palvelut, standardit ja yhteistilastot. Kirjasto 
sai opetusministeriöltä projektirahoitusta 
vuodelle 2005 kirjaston sisäisen toimialan 
laajenemisen valmistelun edistämiseen.

Helsingin yliopiston ja kansalliskirjaston 
yhteistyötä on selkeytetty kirjaston ja yli-
opiston välisessä tukiryhmässä, joka myös sai 
työnsä päätökseen joulukuussa. Ryhmän ra-
portti valmistui alkukeväästä 2006.

Kirjasto on yhdessä asiakkaidensa, ra-
hoittajiensa ja sidosryhmiensä kanssa laati-
nut uuden Kansalliskirjastostrategian vuo-
teen 2015. Kirjasto nojaa jo vuoden 2006 
toiminnan suunnittelussa uuteen strategi-
aan. Strategia määrittää kirjaston tietoyh-
teiskunta- ja kirjastoverkkovastuita.

Kansallisen kulttuuriperinnön säilyttä-
miseen keskittyvä Mikrokuvaus- ja konser-
vointilaitos täytti 15 vuotta ja juhli näyt-
tävästi 31.10.2005 syntymäpäiväänsä sekä 
valmistuneita äänitedigitointi tilojaan. Lai-
toksella järjestettyyn juhlaan osallistui lähes 

100 henkilöä eri sidosryhmistä ja muistiorga-
nisaatioista. 

Mikrokuvaus- ja konservointilaitos on 
digitoinnin jälkikäsittelyssä siirtynyt vuon-
na 2005 automatisoituun, standardoituun ja 
hakujen laatua parantavaan ympäristöön sa-
nomalehti- ja aikakauslehtiaineiston osalta. 
Jälkikäsittelyn tehokkuus kymmenkertaistuu 
uuden ohjelmiston ansiosta. 

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib)
tehtävänä on edistää kansalaisten tiedon-
saantia hankkimalla relevantteja aineistoja 
konsortion asiakaskirjastojen käyttöön. Käyt-
täjäkyselyt ja aineistojen käyttötilastot osoit-
tavat, että aineistojen valinta on onnistunut 
hyvin. 

Toimintavuonna saatiin digitaalisen kir-
jaston sovellukset, Voyager-kirjastojärjestel-
mä, MetaLib -Nelliportaali sekä ENCompass-
Doria tuotantokäyttöön. Kuten aiempina 
vuosina, tietokantojen kokonaiskäyttö on 
vuonna 2005 noussut, hakuja oli yli kolme 
miljoonaa. Kirjastoverkon kannalta merkit-
täviä avauksia olivat Linnea-verkon laajene-
minen mm. Maanpuolustuskorkeakouluun, 
erikoiskirjastojen yhteisen Erkki-tietokan-
nan perustaminen, ENCompass-käytön laaje-
neminen uusiin kirjastoihin sekä kansallisen 
yhteistyön tiivistyminen digitaalisen aineis-
ton pitkäaikaissäilytyksen suunnittelussa.

Kansallisen tiedonhakuportaalin käyt-
töönotto on edennyt hyvin. Nelli on tällä 
hetkellä käytössä 15 yliopistossa. Dorian, di-
gitaalisen aineiston hallintajärjestelmän (EN-
Compass) organisaatioasiakkaita oli vuoden 
2005 lopulla yhdeksän, joista neljä yliopisto-
ja ja viisi ammattikorkeakoulua.

Kirjaston kävijämäärä on kasvanut 
yli 40 % edellisvuodesta, se on yhteensä 
480 000. Kävijämäärien kasvu johtuu mm. 
suosituista kulttuuritapahtumista. Helsingin 
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yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden osuus 
kävijöistä on pysynyt edellisvuoden tasolla, 
yhteensä 63 %. Lainauksesta Helsingin yli-
opistoon kuuluvien osuus on sen sijaan run-
sas 80 %.

Näyttely- ja kulttuuritoiminnan tarjonta 
oli monipuolista. Yhteistyö tutkijoiden ja eri 
kulttuurilaitosten kanssa oli vireää ja tuot-
toisaa. Kirjaston kaikki 18 näyttelyä tavoitti-
vat uusia kansalaisryhmiä, kävijöiden määrä 
oli yli 20 000. 

Kai Ekholm
ylikirjastonhoitaja
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Opiskelijakirjasto 

Opiskelijakirjasto vastaa perustutkinto-opin-
tojen keskitetyistä oppimateriaalipalveluis-
ta, kurssikirjallisuuden ja muun opiskelun 
tukiaineiston hankinnasta ja tehokkaista 
käyttöpalveluista keskustakampuksella. Pal-
veluja ovat lainaus, tiedonhaun opetus ja 
neuvonta ja asiakkaiden opastaminen kirjas-
ton käytössä. Kirjasto tarjoaa opiskelijoille 
luku- ja ryhmätyötiloja ja ylläpitää atk-ase-
maa. Lisäksi kirjasto vastaa erillisen sopi-
muksen mukaisesti avoimen yliopiston pää-
kaupunkiseudulla järjestettävän opetuksen 
kurssikirjapalveluista.

Opiskelijakirjasto toimii osana Oppimis-
keskus Aleksandriaa. Oppimiskeskus on opis-
kelun ja opetuksen palvelutalo, joka tarjoaa 
opiskelijoille korkealaatuista tietotekniikkaa 
ja asiantuntevaa palvelua. Opiskelijakirjasto 
toimii yhteistyössä oppimiskeskuksen mui-
den palvelujen tuottajien kanssa ja tarjoaa 
eri asiakasryhmien tarvitsemia kirjastopalve-
luita sekä ammattitaitoista neuvonta- ja tie-
topalvelua. Kirjasto tarjoaa opettajille kurs-
siaineistojen lisenssihankinnan ja digitoinnin 
tukipalvelua. Opiskelijoiden työskentelyn 
tueksi kirjasto kehittää tiedonhankinnan ja 
-hallinnan verkko-opetusta.

Opiskelijakirjasto on edelleen kävijämää-
rältään suurin Helsingin yliopiston kirjastois-
ta. Vuonna 2005 kirjastossa kävi 540 000 asia-

kasta. Kirjastosta annettiin yhteensä 325 000 
lainaa ja 1 056 000 uusintaa. Lainauksista 
83 % tapahtui itsepalveluna lainausautomaa-
teilla ja palautuksista 47 %. Kirjastossa on 
n. 340 000 kirjaa ja sen lisäksi elektronisia ai-
neistoja.

Yliopistoissa toteutetun tutkinnonuudis-
tuksen johdosta kaikki tiedekunnat uudisti-
vat vaatimuksiaan ja kurssikirjoja hankittiin 
ennätysmäärä, n. 23 000 nidettä. Tiede-
kuntakirjastojen kanssa kehitettiin yhteistä 
kurssikirjojen hankintamallia. Tutkintovaa-
timuksissa oleviin artikkeleihin hankittiin 
käyttölupia 118 kappaletta, ne digitoitiin ja 
liitettiin Oppix-artikkelitietokantaan. Sen li-
säksi hankittiin e-kirjoja.

Tiedonhankinnan perusteet tulivat 
osaksi tutkintovaatimuksia tutkinnonuu-
distuksessa. Syksystä 2005 lähtien useim-
pien Helsingin yliopiston laitosten pakolli-
siin opintoihin sisältyy TVT-opetusta, joiden 
osana opetetaan myös tiedonhankintaan 
ja informaatiolukutaitoon liittyviä asioita. 
Aloittavien opiskelijoiden ensimmäisen lu-
kuvuoden opintoihin kuuluu TVT-ajokortti-
opintojakso, jonka tiedonhankintaosion si-
sällöntuotannon ja lähiopetuksen vastuu on 
kirjastoilla. Opiskelijakirjasto oli keskeisesti 
mukana tässä työssä, koska ajokortin suorit-
tajat kuuluvat kirjaston pääkohderyhmään. 

Opiskelijakirjaston kehittämishankkeis-
sa jatkettiin vuonna 2005 oppimiskeskus 
Aleksandrian palveluiden kehittämistä. Han-
ke koostui kahdesta laajasta osahankkeesta, 
jotka molemmat ovat liittyneet Opiskelijakir-
jastossa aikaisemmin sekä opetusministeriön 
että yliopiston hankerahoituksella toteutet-
tuihin hankkeisiin. Yhdessä oppimiskeskus 
Aleksandrian muiden toimijoiden kanssa jär-
jestettiin lokakuussa valtakunnallinen Oppi-
miskeskuksen palvelut -seminaari.

Opiskelijakirjasto on osallistunut keskus-
takampuksen kirjastojen tiimityöhön. Kirjas-
tolla on edustaja kaikissa yhdeksässä tiimissä.

Matti Hjerppe
kirjastonjohtaja
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Keskustakampuksen 
tiedekuntakirjastot

Keskustakampuksella toimii viisi tiedekun-
takirjastoa: humanistisen, käyttäytymistie-
teellisen, oikeustieteellisen, teologisen ja 
valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastot sekä 
Svenska social- och kommunalhögskolans 
bibliotek. Ne muodostavat Kansalliskirjas-
ton ja Opiskelijakirjaston kanssa yhtenäisen 
palveluverkoston, jossa toimitaan suurelta 
osin yhteisesti sovituin periaattein. Moni-
puolinen ja tiivis yhteistyö näkyy selkeäs-
ti mm. vuodesta 2003 lähtien toimineiden 
yhteistoimintatiimien toiminnassa ja osa 
kirjastojen tehtävistä hoidetaan kokonaan 
tiimityönä.

Kampuksen kirjastot tarjoavat korkea-
laatuisia painettuja ja elektronisia aineisto-
ja opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille sekä 
omissa tiloissaan että verkossa. Vuonna 2005 
elektronisia aineistoja hankittiin myös keski-
tetysti ja entistä keskitetympää kurssikirja-
hankintaa alettiin suunnitella. NELLI-portaalin 
aineiston kuvailuvastuuta jaettiin. Käynnis-
tettiin yhteinen kokoelmahanke ja täyden-
nyshankintahanke 90-luvun lamavuosina ko-
koelmiin syntyneiden aukkojen korjaamista 
varten. Kirjastot osallistuivat myös valtakun-
nalliseen kokoelmakarttahankkeeseen. 

Opiskelijoille järjestettiin TVT-ajokortin 
tiedonhankintaosion lähiopetusta sekä Hel-
ka- ja Nelli-kursseja. Tiedekuntakirjastot jär-
jestivät myös oman tiedekuntansa laitoksille 
tiedonhankinnan kursseja. Kampuksen kir-
jastot olivat edelleen mukana Akateemiset 
verkkotaidot -hankkeessa.

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastos-
sa järjestettiin syksyllä luentosarja ”Verkon 
anteja yhteiskuntatieteilijöille”, jonka ta-
voitteena oli välittää tietoa verkkoaineistois-
ta kaikille kiinnostuneille.

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
kirjasto muutti Siltavuorenpenkereelle, jossa 
oppimiskeskus Minerva avattiin huhtikuus-
sa. Tiedekuntien ja niiden kirjastojen tule-

vista tilaratkaisuista, etenkin humanistisen 
tiedekunnan kohdalla, käytiin keskustelua 
eri foorumeilla. Tilaratkaisupäätökset tule-
vat vaikuttamaan merkittävästi kampuksen 
kirjastopalveluihin.

Humanistisen tiedekunnan kirjasto aloit-
ti Kouvolan toimipaikan osalta kirjastotilo-
jen yhdistämiseen tähtäävän yhteistyöhan-
keen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
kanssa sekä osallistui Valtakunnallisten kir-
jastonjohtajien neuvottelupäivien järjeste-
lyihin Kouvolassa.

Aloitettiin kampuksen kirjastopalvelu-
jen strategian valmistelu vuosille 2006–2009. 
Valmistelutyössä kuultiin tiedekunnan ja 
käyttäjien näkökantoja. Strategia valmistuu 
vuoden 2006 aikana.

Kampuksen kirjastoista oli edustajia mu-
kana kirjastolaitoksen henkilöstöstrategian 
toimeenpanosuunnitelman ja sen toteutta-
misen valmistelussa. Kirjastojen seuranta-
arvioinnin toimenpideohjelmasta annettiin 
lausuntoja.

Tiimityötä vuonna 2005 

Kampuksella toimii yhdeksän tiimiä, joissa 
on edustus kaikista kirjastoista. Kampuksen 
kirjastotoiminnan kehittämistä on hyödyt-
tänyt suuresti asiantuntijuuden jakaminen 
tiimeissä. Tiimityöllä on myös tuettu mm. 
osaamisen siirtoa kampuksen sisällä. Tiimi-
työskentely on edistänyt viestintää kirjas-
tojen välillä. Tiimityö on myös lisännyt am-
matillisten valmiuksien kehittymisen myötä 
henkilökunnan työhyvinvointia.

Kirjastonjohtajatiimi koordinoi kampuk-
sen kirjastojen toimintaa ja valmisteli käsitel-
tävät asiat keskustakampuksen kirjastotoimi-
kunnalle, joka on tärkeä yhdysside päättäjiin 
ja käyttäjiin. Se toimii myös tiimien johtoryh-
mänä ja vastaa niiden toiminnasta.

Palvelutiimi oli aktiivisesti mukana kam-
puksen edustajana HELKA-tietokannan ja 
HY-kirjastojen lainauksen kehittämistyössä. 
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Oman kampuksen asiakaspalveluissa se on 
kehittänyt eri palveluteemoja (mm. kauko-
palvelu, asiakastyöasemien autentikointi, 
perintä, käyttötutkimus). Tiedonhankinnan 
koulutus -tiimi oli mukana kampuksen Nelli-
koulutusten suunnittelussa ja TVT-ajokortti-
koulutuksen toteutuksessa.

Tiedotustiimi edisti kirjastojen viestintää 
toteuttamalla kampuksen yhteisen kirjasto-
esitteen, valmistelemalla tiimien työryhmä-
alueen käyttöönoton Almassa ja tekemällä 
keskustakampuksen kirjastoille palveluikku-
nan Alman kampusvälilehdelle.

Luettelointi- ja sisällönkuvailutiimi teki 
yhteistyötä vastuualueellaan Linnea-palvelu-
jen kanssa ja selvitteli uuden UNICODE-mer-
kistöstandardin käyttöönoton mukanaan 
tuomia ongelmia.

Kokoelmat ja hankinta -tiimi pohti haku-
teosten ja kurssikirjojen yhteishankintamah-
dollisuuksia ja yhteisten hankintalomakkei-
den toteuttamista sekä osallistui kampuksen 
kirjastojen omien kokoelmapolitiikoiden 
ajanmukaistamiseen ja keskusteli yhteisen 
kokoelmapolitiikan toteuttamisesta.

Elektroninen kampuskirjasto -tiimi sopi 
yhteisten elektronisten aineistojen hankin-
nasta ja kustannusten jaosta sekä osallistui 
NELLI-portaalin kehittämiseen.

Hallintotiimi järjesti tutustumiskäyntejä 
kampuksen kirjastoihin, pohti mahdollisuut-
ta perehdytyksen laajentamiseen ja oli mu-
kana työajanseurannan uudistamistyössä.

TVT-tiimi edisti Windows/AD- verkon 
käyttöön siirtymistä käyttöjärjestelmien ja 
ohjelmien ylläpidossa ja standardimikrojen 
lisäämistä, pohti asiakasmikrojen erilaisia 
haasteita sekä hoiti teknisen osuuden kirjas-
tojen perinnästä.

Pälvi Kaiponen
keskustakampuksen 

kirjastonjohtajatiimin puheenjohtaja
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Kumpulan tiedekirjasto 

Kumpulan tiedekirjasto on Helsingin yliopis-
ton matemaattis-luonnontieteellisen tiede-
kunnan alainen palveluyksikkö, jonka teh-
tävänä on edistää Kumpulan kampuksen 
tieteenaloilla tehtävää tutkimusta, opetusta 
ja opintoja.

Vuosi 2005 oli tiedekirjastossa toiminto-
jen vakiinnuttamisen ja edelleen kehittämi-
sen aikaa. Muutot ja rakennustyöt ovat taka-
na. Ainoastaan kirjaston asiakastilojen, mm. 
hiljaisen lukusalin kalustusta täydennetään 
vielä. Vuosi 2005 oli ensimmäinen kokonai-
nen vuosi, jolloin kirjasto toimi koko suun-
nitellussa laajuudessaan. Kaikki kokoelmat 
ja palvelut pystyttiin tarjoamaan samoissa 
tiloissa. Vuoden 2004 muuttojen jälkeen kir-
jaston kokoelman ydin koostuu geologian, 
fysiikan, kemian, maantieteen, matematii-
kan ja tilastotieteen, seismologian sekä tie-
tojenkäsittelytieteen aineistosta.

Kumpulan tiedekirjaston käyttösäännöt 
astuivat voimaan vuonna 2001 kirjaston toi-
minnan alkaessa. Usean vuoden toiminnan 
jälkeen käyttöperiaatteita ja -sääntöjä oli 
tarpeen päivittää. Muutokset koskivat lä-
hinnä sääntöjen tarkentamista ja kirjaston 
toiminnan myötä syntyneiden käytänteiden 
kirjaamista. 

Merkittävä parannus opiskelijoille on 
yhdeksän elektronisen lukupaikan saaminen 
kirjastoon. 

Kirjaston työnjakoa muutettiin osit-
tain tiimipohjaiseksi. Työnjaon organisointi 
aloitettiin toimintojen prosessikuvauksilla. 
Ajatuksena oli, että tiimit muodostetaan 
prosessien solmukohtiin. Perustettiin kuusi 
tiimiä: asiakaspalvelutiimi, kaukopalvelu-
tiimi, elektronisten palveluiden tiimi, kirja-
hankintatiimi, tieteenalavastuutiimi sekä 

tiedotustiimi. Kirjaston henkilökunnan pie-
nuuden vuoksi suurin osa työskentelee kah-
dessa tiimissä. Toisaalta kaikkia töitä ei ole 
saatu sijoitetuksi tiimeihin. Näihin töihin on 
nimetty vastuuparit. Myös varahenkilöjärjes-
telmän luominen ja ylläpito käynnistettiin.

Kirjaston henkilöstösuunnitelman to-
teuttaminen edistyi, kun yksi kirjastonhoita-
jan virka muutettiin apulaiskirjastonjohtajan 
viraksi. Kaiken kaikkiaan Kumpulan tiedekir-
jaston henkilökunta on hitsautunut yhteen 
tiiviiksi ja joustavaksi työyhteisöksi. Sillä on 
yhteinen tavoite, jonka hyväksi tehdään työ-
tä sekä yksilöinä että tiimeinä.

Kokoelmakompassi-hanke saatiin tau-
on jälkeen taas vauhtiin. Sen tavoitteena on 
muodostaa yhdistetyistä laitoskirjastojen ko-
koelmista käyttäjän kannalta yhtenäinen ja 
itsenäistä käyttöä tukeva kokonaisuus, joka 
osaltaan tukee tieteenalojen rajoja ylittävää 
tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta. 
Vuoden 2005 aikana suunniteltiin yhtenäis-
tä hyllyluokitusjärjestelmää, jonka mukaises-
ti olisi mahdollista järjestää koko Kumpulan 
tiedekirjaston aineisto. 

Kirjasto tarjoaa informaatiolukutaidon 
periaatteiden mukaista tiedonhankinnan 
opetusta yhteistyössä tiedekunnan ja laitos-
ten kanssa. Kirjaston palveluja esiteltiin tie-
teenalakohtaisilla luennoilla tiedekunnan 
uusille opiskelijoille osana orientoivia opin-
toja syyskuun alussa. Kirjaston tieteenala-
vastuuhenkilöt esittelivät oppiainekohtais-
ta tiedonhankintaa kemian, maantieteen ja 
tietojenkäsittelytieteen laitosten aine- ja sy-
ventävien opintojen kursseilla.

Kaija Sipilä
kirjastonjohtaja
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Terveystieteiden keskuskirjasto 
Terkko

Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko on 
toiminut 40 vuotta, joista noin 8 vuotta 
Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiede-
kunnan alaisena palvelulaitoksena. Terkko 
toimii myös Helsingin seudun yliopistollisen 
keskussairaalan tieteellisenä kirjastona.

Terkon rakenteellinen kehittäminen jat-
kui vahvasti vuonna 2005. Erityisesti muu-
toksia käynnistyi ja toteutettiin klinikkakir-
jastojen osalta. Syynä muutoksiin ovat olleet 
HYKSin remontit ja rakennushankkeet, mut-
ta osittain myös elektronisten aineistojen 
saatavuuden paraneminen. Vuoden 2005 
aikana Töölön sairaalan paikallista kirjasto-
palvelua siirryttiin tarjoamaan kahtena ilta-
päivänä viikossa. Silmä- ja korvaklinikan kir-
jasto lopetetaan kokonaan ja vuoden 2005 
puolella aloitettiin kirjastotilan tyhjentämi-
nen, sillä nykyinen rakennus puretaan koko-
naan uuden tieltä. Naistenklinikan kirjastoa 
alettiin tyhjentää tulevan remontin tieltä ja 
psykiatrian klinikan kirjaston muuttoa uu-
teen HYKS Psykiatriakeskukseen valmistel-
tiin vuoden 2005 puolella. Kaikkiin näihin 
muutoksiin on liittynyt runsaasti kokoelmien 
siirtoja, karsintoja ja muutosten tekoa tieto-
kantoihin ynnä web-sivustoille.

Opiskelijat ovat jo pitemmän aikaa ha-
lunneet lisää lukupaikkoja Terkkoon ja kesän 
2005 kuluessa heidän toiveensa pystyttiin to-
teuttamaan. Kirjaston toiseen kerrokseen li-

sättiin 16 lukupaikkaa uusine kalusteineen. 
Ennen kalustamista jouduttiin kirjahyllyjä 
poistamaan useita kymmeniä metrejä ja ko-
koelmasiirtoja tekemään lähes kaikille toi-
sen kerroksen kokoelmille.

Syyskuussa 2005 avattiin noin kahden 
vuoden suunnittelun jälkeen Lux Humana, 
humanistinen erikoiskokoelma lääketieteen 
opetukseen, opiskeluun, ja kliiniseen työ-
hön. Avajaisten juhlapuheen piti arkkiatri 
Risto Pelkonen. Kokoelma on saanut alusta 
saakka erittäin positiivisen vastaanoton sekä 
asiakkailta että tiedotusvälineiden taholta.

Kokoelmien ja palvelujen kehittämi-
nen jatkui aktiivisesti vuonna 2005. Terkko 
aloitti kokoelmiensa kartoituksen ja osal-
listui 28.–29.11. järjestetyn kansainvälisen 
Kokoelmakartta-seminaarin valmisteluun 
ja esitteli seminaarissa omia kokoelmiaan. 
Aineistohankintamäärärahasta käytettiin 
yksinomaan elektronisten aineistojen han-
kintaan 70 %, kun mukaan lasketaan myös 
tiedekunnan maksama osuus Elsevierin leh-
tien kustannuksista.

Vuonna 2005 aloitettiin avoimen julkai-
suarkiston (Open Access Repository) suunnit-
telu ja työ jatkuu edelleen. Elokuussa avattu 
uusi palvelu, RSS-tekniikalla toimiva uutuus-
seurantapalvelu FeedNavigator, on saavut-
tanut laajan suosion Terkon asiakkaiden kes-
kuudessa.

Pirjo Rajakiili
kirjastonjohtaja
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Viikin tiedekirjasto

Viikin tiedekirjaston vuotta 2005 kuvaavat 
tiedonhankinnan koulutuksen integroimi-
nen Viikin laitosten toimintaan, Open Access 
-julkaiseminen ja kokoelmien siirrot. 

Kuluneena vuonna informaatiolukutai-
don koulutusta integroitiin yhä enemmän 
opintojen eri vaiheisiin Viikin laitosten ope-
tuksessa. Lisäksi Viikin tiedekirjaston koulut-
tajat edistivät informaatiolukutaitoa useis-
sa Helsingin yliopiston, valtakunnallisissa 
ja pohjoismaisissa ryhmissä: TVT-ajokortti, 
Yliopistokirjastojen yhteinen informaatiolu-
kutaidon opintosuunnitelma – hanke, poh-
joismainen kesäkoulu Nordisk sommarskola 
för informationskompetens ja NOVA-yliopis-
toverkosto (The Nordic Forestry, Veterinary 
and Agricultural University Network). NO-
VAn puitteissa järjestettiin seminaari NOVA 
Seminar on Information Literacy. Sen aihee-
na oli yliopiston opettajien, opiskelijoiden ja 
kirjaston tietoasiantuntijoiden läheinen yh-
teistyö, jolla pyritään lisäämään opetuksen 
laatua. Tuloksena oli parempi ymmärrys eri 
toimijoiden rooleista ja yhtenäisempi perus-
ta tulevalle työskentelylle. Seminaarissa esi-
teltiin eri maiden parhaita esimerkkejä in-
formaatiolukutaidon edistämisestä ja ne on 
tarkoitus koota ”hyvien käytäntöjen käsikir-
jaan” ja verkkosivustoksi NOVA-yliopistover-
koston opetuksen tueksi.

Viikin tiedekirjastossa on kehitetty DViik-
ki-julkaisuarkisto Viikin kampuksen henki-
lökunnan elektronisen aineiston julkaisu- ja 

jakelupaikaksi. Kuluneena vuonna kaikista 
kampuksen tiedekunnista tallennettiin siihen 
aineistoa. Erityisen tärkeää on se, että han-
kepohjalta lähtenyt työ on saavuttanut roo-
lin yliopiston elektronisen julkaisemisen ken-
tässä. Toinen vastaava kiinnostava hanke on 
alkamassa: kirjasto on luovuttanut FinnON-
TO-hankkeelle elektronisen Agriforest-asia-
sanastonsa tutkimusaineistoksi tavoitteena 
ontologiatyö, jossa asiasanastoista kehitetään 
www-ympäristöön paremmin sopivia välinei-
tä tiedon käytettävyyden parantamiseksi.

Tiedekirjaston kokoelmien siirtoja on 
tehty useana vuonna, mutta tällä kertaa tyh-
jennettiin kokonainen kampusvarasto, yh-
teensä 2,9 hyllykilometriä. Varaston vanhat 
kokoelmat käytiin läpi, joukosta valittiin säi-
lytettävät ja luetteloitavat, Varastokirjastoon 
lähetettävät sekä pois annettavat aineistot. 
Varaston tyhjentämisellä saatiin paljon hy-
vää aikaan. Asiakkaiden palvelu paranee, 
erityisesti aineistojen löytyvyys, kun vanhat 
aineistot saadaan luetteloitua takautuvas-
ti kirjastojen kokoelmatietokantaan. Lisäksi 
kirjasto saa tilasäästöä 82 000 € vuodessa. 
Urakkaan osallistui lähes koko henkilökun-
ta sekä tehtävään palkattu lisäväki. Koska 
aineiston valinta, pakkaaminen, Varastokir-
jastoon lähettäminen, muutostietojen vie-
minen tietokantaan ja takautuva luetteloin-
ti edellyttivät monenlaista ammattitaitoa, se 
oli tiimityötä parhaimmillaan.

Heli Myllys
kirjastonjohtaja
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Kirjastokäynnit

2002 2003 2004 2005

HY-kirjastot 1 847 200 1 918 700 1 964 900 1 876 300

Kansalliskirjasto-HYK 250 700 280 700 336 500 479 500

Yhteensä 2 097 900 2 199 400 2 301 400 2 355 800

Paikallislainaus, uusinnat ja lukusalilainat

2002 2003 2004 2005

HY-kirjastot 2 644 200 2 858 400 2 638 500 2 717 100

Kansalliskirjasto-HYK 430 500 467 100 479 400 526 800

Yhteensä 3 074 700 3 325 500 3 117 900 3 243 900

Kaukopalvelu

2004 2005

Annetut 
kaukolainat

Saadut 
kaukolainat

Kaukolainat 
yhteensä

Annetut 
Kaukolainat

Saadut 
kaukolainat

Kaukolainat 
yhteensä

HY-kirjastot 31 800 13 000 44 800 27 800 10 100 37 900

Kansallis 
kirjasto-
HYK

2 500 1 700 4 200 2 300 1 800 4 100

Yhteensä 34 300 14 700 49 000 30 100 11 900 42 000

Kokoelmat

Painetut monografi at 
(säilytysyksikköä)

Painetut kausijulkaisut 
(nimekettä)

Elektroniset 
kausijulkaisut 
(nimekkeitä)

2004 2005 2004 2005 2004 2005

HY-kirjastot 1 522 300 1 589 000 35 400 40 000 11 100 12 000

Kansalliskirjasto-HYK 1 643 000 1 731 000 22 000 13 800 19 700 10 500

Yhteensä 3 165 300 3 320 000 57 400 53 800

*) HYK:n luvuissa on mukana FinELib-aineisto.

Tilastot*13 

13 Tilastot perustuvat kirjastojen antamiin lukuihin 15.8.2006
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Kokoelmien kartunta (säilytysyksikköä)

Painetut 
monografi at

joista 
ostettuja

Painetut 
kausijulkaisut

joista 
ostettuja

HY-kirjastot

2005 91 600 40 100 15 900 6 700

2004 79 000 29 000 15 400 8 400

Kansalliskirjasto-HYK

2005 87 800 8 400 11 700 1 400

2004 78 000 8 200 11 300 1 400

Kokoelmien luettelointi

2004 2005

Luetteloidut 
tietueet 
yhteensä

Lisätyt 
tietueet

Lisätyt tietueet 
muihin 

tietokantoihin

Luetteloidut 
tietueet 
yhteensä

Lisätyt 
tietueet

Lisätyt tietueet 
muihin tieto-

kantoihin

HY-
kirjastot 
(Helka)

1 184 300 41 400 20 600 1 230 400 36 000 23 400

Kansallis-
kirjasto-
HYK 
(Helka + 
Fennica)

1 546 400 44 400 131 200 1 601 100 54 700 116 100

Käyttäjäkoulutus

2004 2005

Opetustunnit Osallistujat Opetustunnit Osallistujat

HY-kirjastot 1 600 9 100 1 800 8 380

Kansalliskirjasto-HYK 80 900 80 505

Yhteensä 1 680 10 000 1 880 8 885

Tilat

Käytössä olevat tilat m2 Hyllymetrit

2004 2005 2004 2005

HY-kirjastot 28 900 29 100 80 000 86 400

Kansalliskirjasto-HYK 24 900 24 900 104 900 105 900

Yhteensä 53 800 54 000 184 900 192 300
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Aineistokulut (1 000 €)

Kurssikir-
jat (paine-
tut ja 
elektroni-
set)

Pai-
netut 
mono-
grafi at 
ja muu 
aineisto

Painetut 
kausi-
julkaisut

Elektroniset 
kausi-
julkaisut *)

Elektroniset 
kirjat

Muu elekt-
roninen 
aineisto

Yhteensä
**)

HY-kirjastot

2005 714 371 874  268 35 1 168 3 429

2004 289 450 891 1 156 51  108 2 945

HYK

2005 0 284 270 3 104 8 12 3 678

2004 0 317 289 2 468 13 6 3 093

*) Tilastointi muuttui v. 2005.
**) OPM:n tuki FinELibin kautta vv. 2002-2004 on ollut vajaa 0,5 milj. euroa.

Lisäksi hankittiin v. 2005 epäsuoralla rahoituksella painettua aineistoa 637 tuhannella eurolla ja 
elektronista aineistoa 65,7 tuhannella eurolla.

Kulut (1000e)

Palkat ja 
henkilöstö-
 koulutus

Kirjasto-
aineisto-
kulut

Kokoel-
mien 
huolto

Tilakulut Tieto-
tekniikka

Muut 
kulut

Yhteensä Lisäksi 
epä-
suoralla 
rahoi-
tuksella 
hankittu 
aineisto

HY-kirjastot

2005 8 670 3 429 46 5 251 311 881 18 588 720

2004 8 465 2 945 47 4 496 309 770 17 032 602

HYK

2005 8 885 3 678 68 4 201 1 025 1 736 19 593

2004 8 240 3 093 66 4 277 731 1 965 18 372
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Liitteet

Liite 1 

Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta 2005

vararehtori Hannele Niemi
varadekaani professori Arto Haapala 
varadekaani professori Markku Löytönen 
professori Eero Puolanne 
professori Ismo Virtanen 
kirjastonjohtaja Liisa Rajamäki 
ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm 
kirjastonjohtaja Heli Myllys 
kirjastoamanuenssi Marja-Liisa Seppänen 
yliopistonlehtori Juhani Sipilä 
koulutuspoliittinen sihteeri Anne Buttler
kirjastonjohtaja Eeva Laurila 
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara, esittelijä
tietoasiantuntija Marja Hirn, sihteeri

Kirjastojen johtajat 2005

Kai Ekholm, Helsingin yliopiston kirjasto
Hannele Fabritius, Kumpulan tiedekirjasto
Marja-Liisa Harju-Khadr (1.9.2005 alkaen Maria Forsman), 

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto
Matti Hjerppe, Opiskelijakirjasto
Pälvi Kaiponen, Humanistisen tiedekunnan kirjasto
Eeva Laurila, Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto
Heli Myllys, Viikin tiedekirjasto
Pirjo Rajakiili, Terveystieteiden keskuskirjasto
Liisa Rajamäki, Teologisen tiedekunnan kirjasto
Tuula Ruhanen, Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto
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Liite 2

Julkaisut, vierailut kirjastoissa, näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat, 
osallistuminen14 

Julkaisut

Lehdet

▪ Verkkari. Kirjastolaitoksen elektroninen tiedotuslehti. http://www.helsinki.fi /kirjastot/verkkari/ 

toimitussiht. Tiina Äärilä, Jussi Omaheimo

▪ Kirjastouutisia. Kirjastolaitoksen asiakaslehti. toimitussiht. Tiina Äärilä

▪ Kirjastouutisia. Elektroninen asiakaslehti. http://www.helsinki.fi /kirjastot/julkaisut/kirjastouutisia/ 

toimitussiht. Tiina Äärilä, Jussi Omaheimo

Muut julkaisut

▪ Kirjasto- ja tietopalvelut. Vuosikertomus 2004

▪ Kirjastoyksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2004

▪ Helsingin yliopiston elektroninen kirjasto 2004–2006. Kehittämistavoitteet ja toimenpide-esitykset 

 Välitilinpäätös (8.2.06) 

 http://www.helsinki.fi /kirjastot/esittely/julkaisut/raportit/esuunnitelman_paivitys.pdf

▪ Seija Karvanen: Helsingin yliopiston opiskelijakirjaston yleiskokoelman arviointitutkimus – Kokoel-

man aineistot, niiden käyttö ja käyttäjien näkemykset kokoelmasta. Opiskelijakirjaston verkkojul-

kaisusarja 16 (2005). ISSN 1458-3054.

▪ Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla 

hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti. Työryhmämuistio MMM 2005:14. ISBN 952-453-241-7, ISSN 

0781-6723. Helsinki 2005. http://www.mmm.fi /julkaisut/tyoryhmamuistiot/2005/trm2005_14.pdf

▪ Helsingin yliopiston kirjastojen henkilökunnan julkaisemat artikkelit löytyvät Helsingin yliopiston 

Julki-tietokannasta (http://julki.linneanet.fi )

Esitteet ja oppaat

▪ Kirjastot Helsingin yliopistossa -yhteisesite

▪ Keskustakampuksen kirjastojen yhteinen esite

▪ Kirjastojen yhteinen esitepohja

▪ Nelli-pikaopas

Vierailuja kirjastoissa 

▪ Inga Lunden, Stockholms stadsbibliotek ja Catarina Ericson-Roos, Stockholms universitetsbibliotek, 

31.1.– 1.2.

▪ Wouter Schallier, Katholieke Universiteit Leuven, 21.–24.3.

▪ prof. Yasuhisa Tamura, Sophia University, Japani, 13.3. 

▪ Simon Xalter, Tübingen University Library, 23.5.– 8.6.

▪ prof. Erling Oelz, The University of Montana Libraries – Missoula, 18.3.– 30.6.

▪ Kristin Indridadottir, Kennaraháskóli Íslands (Islands pedagogiska universitet, studiecentret), 13.4. 

14 Sisältää vain Helsingin yliopiston kirjastot -kokonaisuuden toiminnan
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▪ Leonardo-stipendiaattina kirjastonhoitaja Anna-Mari Thomassen, Høgskolen i Oslo, toukokuussa

▪ unkarilainen yliopistokirjastojen ryhmä (Leonardo da Vinci -ohjelma), 4.–5.8.

▪ Ms. Helen King, La Trobe -yliopistosta Australiasta, 24.8.

▪ Zagrebin yliopiston kirjaston/Kroatian kansalliskirjaston edustajia, 21.–30.8.

▪ Viola Hämmer Würzburgin yliopistosta, 11.9.–16.9.

▪ Nangolo Mbumba, Namibian opetusministeri, 12.10.

Lisäksi kirjastoissa kävi useita kotimaisia ja ulkomaisia vierailijaryhmiä

Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat

▪ E-oppimis- ja tutkimusympäristön kehittämisen seminaari 21.1. (kirjastopalveluiden 

koordinointiyksikkö ja yliopiston tietohallintoryhmä)

▪ Teemana taide -kirjanäyttely Bulevardin kirjastossa 11.2–18.2. 

(Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto)

▪ Viikin tiedekirjasto järjesti Sähköisen julkaisemisen workshopin MMM:n hallinnonalalle 

(Matri-seminaarin) 17.2. Viikissä.

▪ Library and Information Services supporting Research Education Workshop (LERU) 22.3.

▪ Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston 55-vuotisjuhlanäyttely toukokuussa 

▪ Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan strategiaseminaari 19.5.

▪ Käyttäytymistieteellisessä kirjastossa järjestettiin 25.5. IFLA-tietoisku. Tilaisuuteen osallistui IFLA:n 

varapuheenjohtaja Alex Byrne.

▪ Lux Humana- kokoelman avajaiset Terkossa 15.9.

▪ Pohjoismainen informaatiolukutaidon kesäkoulu, NordINFOLIT-kesäkoulu 27.6.–1.7. 

▪ Oppimiskeskus Minervan ja kirjaston avajaiset 22.9.

▪ Terho Pursiaisen syntymäpäivän kunniaksi hänen kirjallisen tuotantonsa näyttely 

Teologisen tiedekunnan kirjastossa 3.–21.10.

▪ Viikin Infokeskuksen pohjakerroksessa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Viikin tiedekir-

jaston yhteistyössä kokoama näyttely, jossa esiteltiin 10-vuotisjuhlavuottaan viettäneen 

NOVA-yliopistoverkoston toimintaa ja NOVA-kirjastoja loka-marraskuussa 2005

▪ Viikin tiedekirjasto järjesti yhteistyössä NOVA-kirjastojen kanssa Tanskan Hillerødissä 

11.–12.10. seminaarin NOVA Seminar on Information Literacy.

▪ Opiskelijakirjasto: Oppimiskeskus Aleksandrian seminaari 21.10. – Oppimiskeskuksen palvelut

▪ BMF (Bibliothecarii Medicinae Fenniae) järjesti yhteistyössä Terkon kanssa Evidence Based Librari-

anship in Health Libraries –seminaarin 11.11. Biomedicumissa.

▪ Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston luentosarja Verkon anteja yhteiskuntatieteilijälle 

3.–24.11. torstaisin

▪ Cantores Minores -kannatusyhdistyksen ja Terkon järjestämä Helsingin yliopiston perinteinen joulu-

hartaus ja Cantores Minores -konsertti Tuomiokirkossa 28.11.

Osallistuminen kansallisten organisaatioiden, yhteistyöelinten ja työryhmien toimintaan 

▪ Avoimen yliopiston neuvottelukunta

▪ FinELib-asiantuntijaryhmät

▪ FinnOA-työryhmä

▪ Helsingin yliopiston julkaisuneuvottelukunta

▪ Helsingin yliopiston tietohallintoryhmä
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▪ Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelualan pätevöitymiskoulutushankkeen ohjausryhmä

▪ Linnea2-ohjausryhmä ja työryhmät

▪ Kansallinen luetteloinnin ohjausryhmä

▪ Kirjastoseurojen neuvottelukunta 

▪ Korkeakouluverkoston oppimiskeskusyhteistyö -projektin ohjausryhmä

▪ Luonnontieteellisen keskusmuseon kirjaston kehitämissuunnitteluryhmä

▪ Palmenian ohjausryhmän

▪ Palmenian eläinlääketieteellisen sekä elintarvike- ja maatalousalan täydennyskoulutuksen 

suunnittelutyöryhmä

▪ Suomen tieteellisen kirjastoseuran puheenjohtajuus, hallitus ja työryhmät

▪ Suomen lääketieteellinen kirjastonhoitajien yhdistys Bibliothecarii Medicinae Fenniae

▪ Suomen yliopistokirjastojen neuvosto ja työvaliokunnat

  o Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmahankkeen ohjausryhmä

  o Rahoitusselvitystyöryhmä

  o Laatuhankkeen työryhmä

▪ Tieteen linkkitalon (ent. Virtuaalikirjaston) kehittämisryhmä

▪ Valamon luostarin kirjaston hoitokunta

▪ Valtakunnallinen yhteistilastotyöryhmä

▪ Viikin opetuksen kehittämispalvelut (VOK) –hankkeen ohjausryhmä

Osallistuminen kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaan

▪ CAB:in European Library Advisory Board (EuroLAB)

▪ EUREA-hankkeen ohjausryhmä

▪ FAO, Agris (Food and Agriculture Organization of the United Nations, Information System for 

Agricultural Svience and Technology), Viikin tiedekirjasto toimii tallekirjastona ja kansallisena 

tietokeskuksena.

▪ IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), osallistuminen 

useaan jaokseen 

▪ EBLIDA (European Bureau of Library, Information, and Documentation Associations) 

▪ EARD-InfoSys (European Information System on Agricultural Research for Development), 

Viikin tiedekirjasto toimii kansallisena keskuksena.

▪ EAHIL/EVLG (European Association for Health Information and Libraries/European 

Veterinary Libraries Group) 

▪ EIA (European Information Association)

▪ IALL (The International Association of Law Libraries)

▪ ICAHIS (International Conference of Animal Health Information Specialists), tieteellinen toimikunta 

▪ LIBER (The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche)

▪ NORDBALT (Nordic-Baltic Association for Medicine and Health)

▪ NORDINFOlit-ohjausryhmä

▪ NOVA (Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network), verkoston kirjastot

▪ NVBF (Nordiska vetenskapliga biblioteksföreningars förbund)

▪ SPARC® Europe (the alliance of European research libraries, library organizations, 

and research institutions)

▪ UNICA - Library Committee

▪ WHO (World Health Organization), Terkko toimii WHO:n tietopalvelukeskuksena Suomessa 

ja EAHILin WHO:n dokumentaatiokeskusten erityisryhmän koordinaattorina.
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Yhteistyöprojektit

▪ EUREA-hanke, EUREA hankkeen tavoitteena on luoda monikielinen, eurooppalainen opetus-

portaali yhteistyössä LERU ( League of European Research Universities ) yliopistojen kanssa. Hank-

keessa ovat mukana opetusteknologiakeskus, tietotekniikkaosasto, kehittämisosasto ja kirjastot.

▪ Opiskelijakirjasto jatkoi yhteistyötä Kirjastot.fi :n ja Suomen kirjastot -projektin organisoimassa val-

takunnallisessa Chat-tietopalveluhankkeessa.

▪ Terkko jatkoi USA:n National Library of Medicinen (NLM) kehittämän Unifi ed Medical Language 

System -järjestelmän tietoresurssien, erityisesti metatesauruksen ja semanttisen verkon kokeellista 

käyttöä sopimuksen mukaisesti. 

▪ Terkko vastasi Suomen osuudesta yhteispohjoismaisessa, potilaille ja maallikoille suunnatussa SMIL-

terveystietokannassa (SMIL – Skandinavisk Medicinsk Information för Lekmän).

▪ Viikin tiedekirjasto solmi 2.11.2005 Kansallisen FinnONTO-hankkeen kanssa yhteistyösopimuksen 

Viikin tiedekirjaston ylläpitämän Agriforest-sanaston käyttämisestä maatalousalan MATO-ontolo-

gian pohjana. Kolmantena osapuolena on Suomen maatalousmuseo Sarka. FinnONTO-hankkeen 

tutkimusorganisaatioina ovat Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Tampereen yliopisto.

▪ Viikin tiedekirjasto oli mukana maa- ja metsätalousministeriön koordinoimassa hankkeessa: Julki-

sen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. 
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Liite 3

Kirjastojen hankkeet 2005

Kokoelmat

▪ Keskustakampuksen kirjastojen kokoelmahanke

▪ Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto, kouluhistoriallisen seuran kokoelma

▪ Opiskelijakirjasto, osakuntakokoelman arviointi 

▪ Kumpulan tiedekirjasto, 

kokoelmakompassihanke,

Kumpulan kampuksen julkaisuarkistohanke

▪ Viikin tiedekirjasto, 

kokoelmien uudelleenjärjestely,

etävarastona toimineen kalliosuojavaraston tyhjennys, 

vanhojen julkaisujen digitointi 

Oppimiskeskuskehittäminen

▪ Opiskelijakirjasto, oppimiskeskus ja uudet aineistot

Muutot

▪ Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto

Toiminnan kehittäminen

▪ Kumpulan tiedekirjasto, 

toiminnan vakiinnuttamisvaiheen kehittämishanke 2004–2006,

tiedonhankinnan opetuksen käynnistäminen
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