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Kirjastot muutosten keskellä

Vuoden 2007 aikana Helsingin yliopistos-
sa tehtiin suuria päätöksiä kirjastolaitosta 
koskien. Huhtikuussa konsistori päätti, että 
Kaisa-taloksi kutsuttu rakennus (Kaisanie-
menkatu 5) korjataan ja uudistetaan keskus-
takampuksen käyttöön. Se merkitsi ratkai-
sevaa askelta keskustakampuksen kirjaston 
yhteisen toimintamallin suunnittelulle. Kai-
sa-talo toi uusia näköaloja yhteistyölle. Uu-
den tilan tuli palvella modernin kirjaston 
muuttuvia tarpeita, luoda yhteisöllisyyttä ja 
tieteidenvälisyyttä.  

Huhtikuussa valmistui myös Helsingin 
yliopiston kirjasto- ja tietopalvelujen raken-
teellista kehittämistä pohtineiden työryhmien 
muistio. Muistion esitykset päätöksenteosta 
ja rahoitusmallista, henkilöstöstä ja keskus-
takampuksen kehittämisestä olivat laajalla 
lausuntokierroksella. Keskeinen kysymys oli, 
pitäisikö yliopistossamme olla yksi hallinnol-
lisesti yhtenäinen kirjastolaitos vai enemmän-
kin kampuskirjastojen varaan rakentuva koor-
dinoitu toimintamalli.  Lokakuussa konsistori 
päätti, että yliopistossamme toimii 2010 alka-
en neljä kampuskirjastoa ja kirjastolaitoksen 
toimialajohtamisesta ja yhteisistä tehtävistä 
vastaava kirjastopalveluosasto hallintoviras-
ton yhteydessä. 

Päätös merkitsi intensiivisen suunnitte-
lun käynnistymistä. Rehtori asetti työryhmän, 
jonka tehtävänä oli luoda suuntaviivat, miten 
päätöksenteko ja toiminnanohjaus, palvelut 
ja henkilöstörakenne järjestetään kampusten 
ja kirjastopalveluosaston kokonaisuudessa. 
Tämän työn tuloksia hyödynnetään vuoden 
2008 aikana. 

Kaikkien muutosten keskellä kirjastot val-
mistautuivat myös koko yliopistoa koskevaan 
auditointiin. Toimintaprosessien kuvaaminen 
ja käsikirjojen laadinta vaativat paljon työtä, 
mutta toisaalta jatkoivat jo paljon aikaisem-
min aloitettua oman toiminnan kehittämis-

tä. Kirjastolaitoksessa on seurattu toimintaa 
niin arviointien kuin palautekyselyjen avulla 
jo vuosia. Kirjastolaiset ovat kehittäneet työ-
tään systemaattisesti. 

Helsingin yliopiston yhteydessä toimivalle 
Kansalliskirjastolle vuosi 2007 oli ensimmäi-
nen toimintavuosi vuonna 2006 uudistetun 
lain vahvistamassa muodossa.

Helsingin yliopiston koko kirjastolaitos 
on vahvasti mukana tiedontuotannon ja tie-
toympäristöjen uudistumisessa. Rakenteita 
kehitetään, jotta tutkimus ja opetus voivat 
saada käyttöönsä parhaimmat mahdolliset 
resurssit. Muutokset vaativat kirjaston hen-
kilöstöltä suurta joustavuutta ja koko ajan uu-
den oppimista. Henkilöstö on antanut oman 
panoksensa aivan erinomaisella tavalla. 

Hannele Niemi

Vararehtori 
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Kirjastolaitoksen suuret kehityslinjat 

1 Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelujen rakenteellinen kehittäminen 2007–2015. Kirjasto- 
ja tietopalvelutoimikunnan asettamien työryhmien muistio 25.4.2007

Helsingin yliopiston kirjastojen pitkäjäntei-
nen kehittäminen eteni vuonna 2007. Keskus-
takampuksen humanistis-yhteiskuntatieteel-
liset kirjastot (15 palvelupistettä) keskitetään 
konsistorin huhtikuussa tekemän päätöksen 
mukaan kahteen rakennukseen keskusta-
kampuksella: Kaisaniemenkatu 5:een ja Mi-
nerva-taloon Siltavuorenpenkereellä. Näiden 
kirjastojen hallinnollisesta yhdistämisestä yh-
deksi toiminnalliseksi yksiköksi 1.1.2010 alka-
en konsistori oli päättänyt jo 2006. Yliopiston 
päätöksiä keskittää kirjastopalvelut neljäl-
le kampukselle voidaan pitää perusteltuina 
myös opetusministeriön nykyisten linjausten 
mukaan.

Keskustakampuksen kirjastoja koskevat 
päätökset vauhdittivat Kaisaniemenkadun 
uuden kirjastorakennuksen suunnittelua. Ra-
kennuksen arkkitehtikilpailu toteutettiin syk-
syllä 2007 käyttäen uutta kilpailumuotoa, jossa 
kilpailuun ilmoittautuneista 76 arkkitehtitoi-
mistosta 10 valittiin referenssien perusteella 
ja 20 arpomalla. Tavoitteena oli tarjota uusille 
toimistoille ja nuorille tekijöille tasavertaiset 
mahdollisuudet osoittaa kyvykkyytensä koke-
neitten rinnalla. Päätös kilpailun voittajasta 
tehtiin helmikuussa 2008.   

Kirjastotoiminnan merkitystä tiedeyhtei-
sölle ja siihen liittyviä näkemyseroja kuvastaa 
konsistorin lokakuinen päätös HY-kirjastot -ko-
konaisuuden rakenteesta. Äänestystuloksella 
8–7 konsistori päätti lokakuussa 2007 kirjas-
tolaitoksen rakenteesta. Vuoden 2010 alusta 
lukien kirjastotoimen toimialajohto ja keskite-
tyt palvelut kootaan hallintovirastoon. Nykyi-
nen kokonaisuuden kehittämisestä vastannut 
koordinointiyksikkö laajenee kirjastopalvelu-
osastoksi, johon kootaan noin 1/3 kirjastojen 
henkilöstövoimavaroista. Osastoa johtaa kir-
jastopalvelujen toimialajohtaja. Tieteenala-
palveluista vastaavat neljä kampuskirjastoa: 
Keskustan, Kumpulan, Meilahden ja Viikin 
kampuskirjastot. Kullakin kampuskirjastolla 
on johtokunta. Konsistorin päätös pohjautui 
kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan asettami-
en työryhmien yhteismuistioon.1

Päätöksiin liittyvästä valmistelutyöstä vas-
tasivat kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan 
asettamat kolme työryhmää, kirjastopalvelu-
jen koordinointiyksikkö, kirjastonjohtajat sekä 
kirjastojen yhteiset työryhmät. 

Valmisteluprosessin edetessä järjestettiin 
kansainvälinen, erityisesti päättäjille suunnat-
tu seminaari, jossa alustajina olivat apulaiskir-

Helsingin yliopiston kirjastot 2015 
-seminaarin (7.3.2007) panelistit: 
professori Arto Haapala 
Helsingin yliopistosta, 
apulaiskirjastonjohtaja, Tore 
Torngren Lundin yliopistosta, 
apulaiskirjastonjohtaja David 
Perrow, Oxfordin yliopistosta 
ja vararehtori Hannele Niemi 
Helsingin yliopistosta.
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jastonjohtajat Tore Torngren ja David Perrow 
Lundin ja Oxfordin yliopistoista. Lisäksi vuo-
den aikana oli useita tiedotus- ja keskustelu-
tilaisuuksia tiedekuntien johdolle, yliopiston 
ja kirjastojen henkilöstölle ja opiskelijoille. 
Muutokseen liittyvää viestintää toteutettiin 
laaditun muutosviestintäsuunnitelman mukai-
sesti. Kirjastojen yhteinen Verkkari-lehti2 oli 
yksi merkittävä tiedotuskanava.  

Kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittä-
minen sai hankerahoitusta opetusministeriöltä 
ja yliopistolta yhteensä 800 000 euroa vuosille 
2007–2009. Hanke jakautuu kolmeen osahank-
keeseen 1) organisaation ja henkilöstöraken-
teen uudistamiseen konsistorin päätöksen 
mukaisesti, 2) keskustakampuksen yhteisen 
kirjaston rakentamiseen, ml. kokoelmien uu-
delleen järjestely sekä 3) sektorirajat ylittävän 
yhteistyön valmisteluun. Hankkeen ohjausryh-
mänä toimii kirjasto- ja tietopalvelutoimikun-
ta. Alkuvuodesta 2007 hankkeeseen palkattiin 
projektipäällikkö ja suunnittelija.

Rehtori asetti 23.10.2007 projektiryhmän 
ja ohjausryhmän valmistelemaan organisaati-
ota koskevan päätöksen toimeenpanoa siten, 
että väliraportin tuli olla valmis 31.1.2008 ja 
loppuraportin 31.3.2008.   

Kirjastot yliopiston kehittämisohjelmien 
toteuttajina

Kirjastojen osallistuminen yliopiston neljän 
kehittämisohjelman – opetuksen, tutkimus-
poliittisen, henkilöstöpoliittisen sekä hallin-
non ja tukipalvelujen kehittämisohjelman 
– toteuttamiseen takasi kirjastotoiminnan ja 
–palvelujen kehittymisen osana koko yliopis-
toa ja sen tutkimusta ja opetusta.

Kirjastot tehostivat ja laajensivat vuonna 
2007 informaatiolukutaidon koulutusta ja oh-
jausta vastaamalla kaikkien tiedekuntien TVT-
ajokortin tiedonhankintaosiosta sekä järjestä-
mällä tieteenala- ja teemakohtaista opetusta. 
Myös opetus- ja muulle henkilöstölle järjes-
tettiin koulutusta ja tiedotusta elektronisen 
kirjaston palveluista. Yhteensä opetukseen 
osallistui 10 000 henkilöä3. 

Helsingin yliopiston kirjastojen käyttäjä-
koulutukseen on sisällytetty yhä lisääntyvässä 
määrin myös kirjoittamiseen ja julkaisemiseen 
liittyvää ainesta, erityisesti viittaamiseen ja läh-
deluettelon laatimiseen liittyvää opastusta, 
vaikkakin myös laitokset ovat opastaneet eri 
alojen viittauskäytännöissä. Julkaisujen mo-
nimuotoistuminen ja uudet kirjastojen julkai-

2 Verkkari: www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/
3 Luvussa mukana myös Kansalliskirjasto
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supalvelut ovat osaltaan lisänneet opastuksen 
tarvetta tällä alueella. 

Kirjastot ovat viime vuosina kehittäneet 
elektronisen kirjaston palveluja sekä tutkimuk-
seen ja julkaisemiseen liittyviä avoimia julkai-
su- ja arkistopalveluja. Keskustakampuksen 
tieteellisten aineistojen verkkopalveluhanke 
sai opetusministeriöltä rahoitusta vuosille 
2007–2009 yhteensä 900 000 euroa. Hankkees-
sa rakennetaan ensi sijassa humanistis-yhteis-
kuntatieteellisten alojen julkaisuarkistopalve-
lut, mutta kehitetään samalla yliopiston koko 
avoimen julkaisemisen palvelu- ja tietoarkki-
tehtuuria sekä tukipalveluja. 

Laadun, henkilöstön osaamisen ja 
työhyvinvoinnin kehittäminen

Kirjastot valmistautuivat omalta osaltaan 
yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän au-
ditointiin syksyllä 2007. Helsingin yliopisto 
läpäisi sen hyvin helmikuussa 2008. Kirjastot 
saivat raportissa kiitosta hyvin hoidetusta ja 
pitkäjänteisestä laatutyöstä.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä 
otettiin käyttöön uusi ryhmämentorointimal-
li. Lisäksi osaamisen jakamista yli kampus-
rajojen tuettiin sopimalla kirjastojen kanssa 

yhteisten tehtävien vastuista ja osoittamalla 
n. 5 kuukauden työpanosta vastaava rahoitus 
vastuukirjastoille. Kirjastojen yhteistyö organi-
soitiin tavoitteellisiin työryhmiin, jotka rapor-
toivat kirjastonjohtajien kokoukselle ja joiden 
valmistelua käytettiin hyväksi rakenteellisen 
kehittämisen hankkeessa. Tämä mahdollisti 
kirjastohenkilöstön laajan osallistumisen tu-
levien muutosten suunnitteluun. Kirjastojen 
yhteinen työhyvinvoinnin ryhmä osallistui 
Valtiokonttorin Toimintastrategialähtöinen 
työhyvinvoinnin ylläpitäminen -hankkeeseen, 
jonka tuloksena valmistui raportti ”Työhyvin-
vointi kirjastojen toimintaperiaatteena”. Ra-
portissa hahmotellaan indikaattoreita, joilla 
muutosjohtamisen onnistumista voidaan seu-
rata. Lisäksi kirjastoissa toteutettiin marras-
kuussa 2007 ensimmäinen työilmapiirikysely, 
jotta työhyvinvoinnin tilaa voidaan seurata 
muutosvuosien aikana. 

Aktiivisena toimijana kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla

Helsingin yliopiston kirjastot osallistuvat ak-
tiivisesti yliopistokirjastojen neuvoston työ-
hön. Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö 
on koordinoinut viime vuosina neuvoston 
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4 Yliopistokirjastojen neuvoston rahoitusselvitys:  
www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/asiakirjat/selvitykset.html

5 Anne Nevgi. Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa:  
www.palmenia.helsinki.fi/kustannus/omasivu.asp?teosID=146

6 The 11th European Conference of Medical and Health Libraries : www.congreszon.fi/eahil_2008/

kahta hanketta: Informaatiolukutaidon ope-
tussuunnitelmahanketta ja Laatu ja vaikut-
tavuus yliopistokirjastoissa -hanketta sekä 
osallistunut yliopistokirjastojen rahoitusselvi-
tyksen toteuttamiseen. Selvitystyöstä valmis-
tui erillinen raportti4, joka luovutettiin ope-
tusministeri Sari Sarkomaalle syyskuussa. 

Laatu ja vaikuttavuus yliopistokirjastoissa 
-hankkeessa on järjestetty useita seminaareja, 
julkaistu yhteistyössä  Suomen tieteellisen kir-
jastoseuran ja ammattikorkeakoulukirjastojen 
kanssa Laatu ratkaisee – laatutyön opas kor-
keakouluille sekä kuvattu yliopistokirjastojen 
ydin- ja tukiprosessit.

Informaatiolukutaitohankkeen (2004– 
2006) päättymisen jälkeen yhdyshenkilöver-
koston koordinoinnista ja www-sivujen yl-
läpidosta vastasi Helsingin yliopiston käyt-
täytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto. 
Tietoa hankkeen tuloksista ja eri kirjoittajien 
informaatiolukutaitoa käsitteleviä artikke-
leita on koottu vuonna 2007 ilmestyneeseen 
julkaisuun ”Informaatiolukutaito yliopisto-
opetuksessa”.5

Strategisten tavoitteiden mukaisesti kirjas-
tot ovat aktiivisia toimijoita myös kansainvä-
lisellä tasolla. Helsingin yliopiston kirjastojen 
asiantuntijat toimivat kansainvälisissä verkos-
toissa ja yhteistyöryhmissä jäseninä sekä osal-
listuvat kansainvälisiin alan konferensseihin, 
seminaareihin ja koulutukseen, paitsi osallis-
tujina, myös alustajina ja järjestäjinä. Terve-
ystieteiden keskuskirjasto ja Viikin tiedekir-
jasto ovat valmistelleet yhdessä Bibliothecarii 
Medicinae Fenniaen kanssa Helsingissä kesä-
kuussa 2008 pidettävää suurta kansainvälistä 
konferenssia ”The 11th European Conference 
of Medical and Health Libraries6. Konferenssiin 
odotetaan yli 400 osallistujaa.

Kaisa Sinikara

tieto- ja kirjastopalvelujohtaja

Linkit
Hy-kirjastot: www.helsinki.fi/kirjastot/
Kirjastot 2015: www.helsinki.fi/kirjastot2015/

EAHIL International 
Programme Commit-
tee kokoontui Terkossa 
14.-15.12.07 valitsemaan 
esitelmät ja posterit 
kesällä 2008 Helsingissä 
järjestettävään EAHIL-
konferenssiin.





Helsingin yliopiston koko kirjastolaitoksen toimintaa 
kuvaavia lukuja

Palvelut

■ yli 2,0 milj. kirjastokäyntiä
■ 3,3 milj. paikallislainaa
■ 23 000 annettua kaukopalvelulainaa; 10 400 omille asiakkaille välitettyä kaukolainaa 
■ 10 000 henkilölle annettiin tiedonhankinnan koulutusta
■ 350 000 käyntiä Hy-kirjastot-sivustolla: www.helsinki.fi/kirjastot (1.3.–31.12.)
■ yli 1,5 milj. avattua e-lehtitietuetta
■ yli 3,2 milj. hakua bibliografisista tietokannoista
■ yli 4, 7 milj. hakua hakuteos- ja sanakirjatietokannoista

Kokoelmat

■ yli 3,4 milj. painettua kirjaa 
■ 63 800 nimekettä painettuja kausijulkaisuja 
■ 18 000 e-lehteä 
■ 300 online-käyttöistä viitetietokantaa
■ 250 000 e-kirjaa

Henkilökunta

■ Henkilöstön määrä yhteensä 561: Helsingin yliopiston kirjastot -kokonaisuudessa 276 ja 
Kansalliskirjastossa 285

Talous

■ Kokonaistoimintakulut 36,9 milj. €: HY-kirjastot 18,9 milj. €, Kansalliskirjasto 18,0 milj. €

Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden Maarit Eskolan ja Jenni Herkaman työ 108m oli yksi 
Habitare 07-suunnittelukilpailun ”Books, Books, Books” neljästä finaalityöstä. Teoksen raken-
nusmateriaalina käytettiin käytöstä poistettuja kirjoja, joita tekijät saivat mm. HY:n kirjastoista.
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Kirjastotoiminta kampuksilla

Kampusten kirjastojen toiminnassa korostui-
vat peruspalvelujen lisäksi vuoden 2007 aika-
na toisaalta osallistuminen kirjastolaitoksen 
rakenteelliseen kehittämistyöhön, toisaalta 
voimakas panostus laatutyöhön, julkaisuar-
kistopalvelujen kehittämiseen sekä kansain-
väliseen toimintaan. 

Keskustakampuksen kirjastot

Keskustakampuksella toimii Kansalliskir-
jasto7, viisi tiedekuntakirjastoa: teologisen, 
oikeustieteellisen, humanistisen, käyttäyty-
mistieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekun-
nan kirjastot sekä Opiskelijakirjasto, joka on 
kävijämäärältään suurin Helsingin yliopiston 
kirjastoista.  

Keskustakampuksen kirjastotoimintaa 
suunniteltiin alkuvuodesta 2007 kirjasto- ja 
tietopalvelutoimikunnan asettamassa suun-
nitteluryhmässä8 sekä kampuksen dekaanien 
ja kirjastonjohtajien ryhmässä. 

Keskustakampuksen yhteiskirjaston tilo-
jen suunnittelu alkoi välittömästi Kaisanie-
menkatu 5:n varmistuttua joulukuussa 2006 
kirjaston sijaintipaikaksi. Kirjastot osallistuivat 
arkkitehtuurikilpailun tilaohjelman valmiste-
lutyöhön sekä käynnistivät monivuotisen ko-
koelmien yhdistämisprojektin. Projektista vas-
taavat hankkeen suunnittelija ja kampuksen 
yhteinen kokoelmaryhmä. Kokoelmien luoki-
tusjärjestelmäksi valittiin UDK, ja sen pohjalta 
alettiin muokata yhteistä hyllyluokitusta. 

Kirjastojen henkilökunta osallistui aktiivi-
sesti kirjastojen laadunvarmistusjärjestelmän 
dokumentoivan toimintakäsikirjan laatimi-
seen. Vuoden aikana kirjastoissa järjestet-
tiin laadunvarmistustyöhön liittyviä kehittä-
mispäiviä. Niissä pohdittiin yhdessä laadun 
merkitystä arjen työssä, toiminnassa ja ke-
hittämisessä sekä konkreettisesti työstettiin 
prosessikuvauksia. 

Kaikki kirjastot osallistuivat opetusministe-
riön rahoittamaan keskustakampuksen tiede-
kuntien yhteiseen verkkopalveluhankkeeseen, 
missä mm. digitoitiin aineistoja sekä perustet-
tiin yhteinen CARHU-julkaisuarkisto9.

Kansalliskirjastolla oli ensimmäinen yli-
opistolain muutokseen (2006) pohjautuva 
toimintavuosi.10 Kansalliskirjasto tuottaa yli-
opistolle palveluja erillisen kirjastosopimuk-
sen mukaisesti. Sopimus sisältyy Helsingin 
yliopiston rehtorin kanssa neuvoteltavaan ta-
voitesopimukseen liitteenä. Kansalliskirjasto 

7 Kansalliskirjaston toimintaa vuonna 2007 esitellään kirjaston omassa vuosikertomuksessa:  
www.kansalliskirjasto.fi/extra/vuosikertomus/index.html

8 Professori Arto Haapalan johtaman työryhmä (keskustakampuksen kehittäminen) oli yksi kolmes-
ta kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan asettamista ryhmistä. Työryhmien yhteismuistio: Helsingin 
yliopiston kirjasto- ja tietopalvelujen rakenteellinen kehittäminen 2007–2015.

9 CARHU-julkaisuarkisto: https://dspace.it.helsinki.fi/manakin/
10 Kansalliskirjasto käy neuvottelut kansallisten palvelujen rahoituksesta ja tavoitteista opetusminis-

teriön kanssa. Valtakunnallisia palveluja koskeva sopimus sisältyy liitteenä Helsingin yliopiston ja 
opetusministeriön väliseen tavoitesopimukseen.
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kävi ensimmäistä kertaa kirjastosopimuksen 
mukaiset asiakasneuvottelut Helsingin yliopis-
ton keskustakampuksen tiedekuntien kanssa. 
Kansalliskirjasto hankki uutta humanistis-yh-
teiskuntatieteellistä kirjallisuutta hankintaoh-
jelmansa ja kirjastosopimuksen mukaisesti. 

Kansallinen äänitearkisto valmisteli ää-
nitteiden massadigitoinnin aloittamista Kan-
salliskirjaston Mikkelin toimipisteessä. Lisäksi 
kansallinen vapaakappalekartunta järjestet-
tiin vuoden aikana asiakaskäyttöön.

Kumpulan tiedekirjasto

Kumpulan tiedekirjaston 7. toimintavuon-
na ylittyi puolen miljoonan kävijän määrä. 
Aiemmin kulloistenkin resurssien mukaan 
lukukausittain vaihdelleet aukioloajat va-
kiinnutettiin vastaamaan paremmin asiak-
kaiden toiveita. Myös henkilöstön yhteiset 
koulutusteemat painottivat toiminnan asia-
kaslähtöisyyttä.

Mittava UDK-luokitusta soveltava lai-
nattavan kokoelman uudelleenjärjestely val-
mistui. Samoin Katja11, kampuksen avoin jul-

kaisuarkisto, saatiin käyttöön vuonna 2006 
käynnistetyn hankkeen tuloksena.

Tiedekirjaston tarjoamaa tiedonhankin-
nan opetusta lisättiin järjestämällä säännölli-
sesti Helka-, Nelli- ja Refworks-kursseja.

Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko

Kirjastolaitoksen rakenteellisen kehittämi-
sen osalta Terkko osallistui Helsingin yliopis-
ton kirjastolaitoksen piirissä erilaisten työ-
ryhmien työskentelyyn. Vuonna 2007 Terkon 
henkilökunnasta jäi viisi henkilöä eläkkeelle, 
mistä seurasi rakenteellista kehittämistar-
vetta kirjaston sisällä tehtävinä uudelleen-
järjestelyinä, toimenkuvien määrittelyinä ja 
rekrytointeina. 

Kansainvälisestä toiminnasta eniten Ter-
kon toimintaan vaikutti kesäkuussa 2008 jär-
jestettävä The 11th European Conference of 
Medical and Health Libraries. Kirjastonjohtaja 
toimi International Programme Committeen 
(IPC) puheenjohtajana ja yhdeksän kirjaston 
henkilökuntaan kuuluvaa toimi järjestelytoi-
mikunnissa. Vuoden 2007 aikana IPC valitsi 

11  Katja-julkaisuarkisto: katja.kumpula.helsinki.fi/dspace/

katja.kumpula.helsinki.fi/dspace/
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Terkossa järjestetyssä kokouksessaan mm. esi-
telmät ja posterit kesän konferenssiin. 

Kokoelmien kehittäminen ja klinikka- 
ja laitoskirjastojen siirrot jatkuivat edelleen 
vuonna 2007. Digitaalisen verkkokirjaston 
– Terkko Onlinen -  käyttö jatkoi nousuaan; 
käyttäjäistuntoja oli 1,9 miljoonaa. Digitaali-
nen kurssikirjasto (DiKK12) uudistettiin ja Me-
dic-tietokannan13 kehittämistä jatkettiin.

Viikin tiedekirjasto

Viikin tiedekirjastossa saavutettiin merkittä-
viä tuloksia yhteiskunnalliseen vuorovaiku-
tukseen osallistujana ja toimialojen sidosryh-
mien yhteistyökumppanina. Vuonna 2006 
perustetun avoimen julkaisuarkiston DVii-
kin14 kehittämistä ja markkinointia jatkettiin 
vuoden 2007 aikana. Toiminta siirtyi osaksi 
Helsingin yliopiston avoimen verkkojulkai-
semisen yhteistyötä. Kampuksen yksiköt voi-
vat tallentaa DViikkiin kokotekstijulkaisuja, 
esimerkiksi tieteellisiä artikkeleita, raportti-
sarjoja ja opinnäytetöitä. Kirjasto tallentaa 
DViikkiin digitoimaansa vanhaa kirjallisuut-
ta erityisesti metsäalalta. 

Agriforest-sanaston kehittäminen onto-
logian suuntaan jatkui. Ontologian luomi-
sessa on kyse siitä, että semanttisen webin 
älykkäät palvelut tarvitsevat tietoa käsitteis-
tä tietokoneen ymmärtämässä muodossa. 
Asiasanastot vaativat ihmisen tulkintaa, sil-
lä asiasanoilla on usein monta merkitystä tai 
niiden suhteet ovat epätarkkoja. Yksiselitteis-
ten tietokoneen ymmärtämien käsitteiden 

12 Digitaalinen kurssikirjasto (DiKK): www.terkko.helsinki.fi/Kurssikirjasto/
13 Medic-tietokanta: www.terkko.helsinki.fi/Medic/
14 DViikki-julkaisuarkisto: www.tiedekirjasto.helsinki.fi/dspace/
15 Matri-yhteistyö MMM:n hallinnonalalla: www.tiedekirjasto.helsinki.fi/matri/
16 Hankehaavi-verkkohakemistopalvelu: www.hankehaavi.fi

ja niiden suhteiden avulla tähdätään entistä 
tehokkaampaan sisällönkuvailuun ja tiedon-
hakuun. Matri-yhteistyön15 tuloksena saatiin 
valmiiksi luonnonvara-aloja varten rakennet-
tu Hankehaavi-niminen verkkohakemistopal-
velu16, jonka avulla voidaan etsiä tietoa julki-
sin varoin rahoitetuista tutkimushankkeista. 
Opetukseen integroituneen tiedonhankinnan 
ja –hallinnan koulutuksen laatutyönä kehitet-
tiin erityisesti palautejärjestelmää.

Viikin tiedekirjasto oli mukana kesäkuus-
sa 2008 järjestettävän kansainvälisen kon-
ferenssin The 11th European Conference of 
Medical and Health Libraries valmisteluissa. 
Kaksi henkilöä toimii jäseninä International 
Programme Committeessa ja Local Organi-
zing Committeessa.

Linkit
Helsingin yliopiston kirjastojen vuosikertomukset:
www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/julkaisut/toiminta.htm
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Laajeneva elektroninen kirjasto

Helsingin yliopiston verkossa on asiakkai-
den käytettävissä noin 18 000 elektronista 
lehteä, 250 000 kirjaa kokoteksteinä ja sato-
ja tietokantoja viitteineen. Vuoden aikana 
tehtiin tai uusittiin 63 aineistosopimusta ja 
yksi kirjastojen yhteinen tilaus lopetettiin. 
Suurin kokonaisuus oli Elsevierin Freedom 
Collection –lehtipaketin sopimuksen uusimi-
nen FinELib-konsortiossa vuosille 2008–2011. 
Yliopiston kannattajajäsenyys BioMed Cent-
ral –palvelussa oikeutti Helsingin yliopiston 
tutkijat saamaan alennusta kirjoittajille tule-
vasta artikkelimaksusta BMC:n julkaisemissa 
open access –lehdissä.

Pääosa verkkoaineistoista hankitaan 
edelleen kansallisten FinELib-sopimusten pe-
rusteella, osa kirjastojen yhteishankintoina 
sekä osa kirjastojen omina hankintoina. Hel-
singin yliopiston tasolla kaudella 2004–2006 
elektronisten aineistojen rahoituksesta 18 % 
on yliopiston keskitettyä rahoitusta, 20 % 
yliopistoille osoitettua tukea aineistojen han-

kintaan, runsaat 36 % on veloitettu suoraan 
tiedekunnilta ja kirjastojen oma rahoitus 
on 27 %. Suoraan tiedekunnilta veloitetulla 
osuudella hankitaan Elsevierin lehtien Free-
dom Collection, joka on käytettävissä Scien-
ce Direct –liittymässä. Lehtipakettiin kuuluu 
noin 1 800 lehteä. Lisäksi järjestettiin useiden 
aineistojen koekäytöt ja koottiin palaute. 
Koekäytöistä tiedotettiin nyt myös Nellissä.  

Uusi julkisia hankintoja koskeva laki tuli 
voimaan 1.6.2007. Kilpailuttamisvelvoitteen 
mukaisesti HY-kirjastot liittyivät Hanselin 
koti- ja ulkomaisten kausijulkaisujen puite-
järjestelyihin ja toteuttivat yhdessä ns. ke-
vennetyn kilpailutuksen syksyllä. Yliopistolle 
perustettiin rehtorin päätöksellä hankintatoi-
men koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on 
koordinoida ja ohjeistaa yliopiston hankin-
toja sekä edistää julkisten varojen tehokasta 
käyttöä. Ryhmässä on asiantuntijajäsenenä 
myös kirjasto- ja tietopalvelujen edustaja.  

Tietoaineistojen yhteisten 
valintaperusteiden pohdintaa

Vuonna 2006 aloitettu kirjastojen kokoel-
mapolitiikkaan sisältyvä tietoaineistojen yh-
teisten valintaperusteiden pohdinta jatkui. 
Koordinointiyksikkö yhdessä e-hankintaryh-
män kanssa järjesti seminaarin 6.9.2007 ot-
sikolla Wikipedia ja Google - NELLI-aineis-
tojako?, jossa esitysten jälkeen keskusteltiin 
ryhmissä vapaiden aineistojen valinnan kri-
teereistä. Osallistujina oli kirjastojen hankin-
taa ja tiedonhankinnan koulutusta hoitavia 
henkilöitä kaikista kirjastoista ja Kansalliskir-
jaston tutkimuskirjastopalveluista. Lopuksi 
e-hankintaryhmä kokosi yhteen ja täsmensi 
kriteerit, joilla valitaan Nelliin kuvailtavat eri 
alojen aineistot internetin vapaiden aineis-
tojen valtavasta joukosta. Seminaari ja kri-
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teereiden määrittely oli jatkoa 2006 tehdylle 
työlle, jolloin määriteltiin lisensioitujen e-
aineistojen valintakriteerit sekä määriteltiin 
kampuksittain kirjaston tarjoamat tärkeim-
mät aineistot osana FinELibin perusaineisto-
jen määrittelyhanketta. 

Nukkuvien herättelyä

”Jäänyt vähän epäselväksi nuo elektroniset 
aineistot. Nyt vasta itsekin heräsin että niitä-
hän tosissaan voisi käyttää.” Vastaajan kom-
mentti kirjastojen asiakaskyselyssä 2007.

Yliopiston kirjastojen runsas e-aineisto-
tarjonta ei suoraan johda aineistojen laajaan 
hyödyntämiseen. Elektronisten aineistojen 
saatavuus ja käytettävyys sekä asiakkaiden 
neuvonta, ohjaus ja koulutus edistävät ai-
neistojen käyttöä. Tärkeä edellytys käytön 
laajenemiselle on e-aineistojen tunnettuu-
den lisääminen. Tarvitaan myös aineistojen 
näkyvää esille nostamista, jotta e-aineistojen 
käyttö muodostuisi osaksi yliopistolaisten tie-
donhankintatottumuksia.

Vuoden aikana kirjastot aloittivat poste-
rikampanjan e-kirjastotietoisuuden kasvat-
tamiseksi. Kampanja koostuu neljästä pos-
terista, joista kaksi julkaistiin vuonna 2007. 
Posterit olivat näkyvästi esillä kirjastoissa ja 
muissa yliopistotiloissa yksi kerrallaan noin 
kuukauden ajan. Kullekin posterille suunni-
teltiin e-aineistojen käyttöön eri näkökulmas-
ta kannustava teema. Teema toistui posterin 
esilläoloajan myös kirjastojen verkkosivuilla 
posterikuvina sekä posteria täydentävässä 
viriketekstissä. 

Kampanja suunniteltiin kirjastojen tie-
dottajien ja tiedonhankinnan kouluttajien 
työryhmien yhteistyönä. Postereiden suun-
nittelussa mukana ollut yliopiston graafinen 
suunnittelija työsti postereille tyyliltään yh-
tenevän ulkoasun.
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Ensimmäinen posteri ja siihen liittyvä viri-
keteksti kehottivat asiakkaita löytämään hel-
miä poikkeamalla tutuilta kirjastopoluiltaan. 
Tarkoituksena oli johdattaa asiakkaat löytä-
mään tavanmukaisesti käytettyjen aineistojen 
lisäksi myös muut mahdollisesti hyödylliset ai-
neistot. Palvelukokonaisuuksien sisältöä selat-
taessa saattaa löytyä aikaisemmin huomiotta 
jääneitä aineistohelmiä. Viriketekstissä tarjot-
tiin helmenkeräilijän navigointiavuksi Nelli-
portaalia sekä tiedonhankinnan neuvontaa 
ja opetusta. Poikkeamalla polulta asiakas voi 
löytää kauan etsimänsä tai jotakin mitä ei 
tiennyt etsivänsäkään – postereissa toistuvan 
toteamuksen mukaan molempi parempi.

Toinen posteri kannusti e-lehtien käyt-
töön. Viriketekstissä esiteltiin sähköisten leh-
tien etuina artikkeleiden hakumahdollisuut-
ta tietokannoista, helppoa paikantamista ja 
kattavaa saatavuutta Nelli-portaalin kautta 
sekä tietokantapalvelujen tarjoamaa uutuus-
seurantaa. Kaikkia lehtiä ei kuitenkaan ole 
saatavana sähköisenä, joten viriketekstin mu-
kaan painetut lehdet pitävät yhä pintansa 
esimerkiksi kylpyseurana. Paras tapa lukea 
lehteä on sivuja sormeillen tai hiirellä hipais-
ten – molempi parempi.

Kampanja on herättänyt asiakkaiden 
kiinnostusta – posterikuvat ja viriketekstit 
sisältävä verkkosivu17 on avattu posterikam-
panjan käynnistymisen jälkeen tuhansia ker-
toja. Kampanja jatkuu vuonna 2008 kahdella 
posterilla.

Julkaisuarkistot – uusi kehittyvä 
kirjastopalvelu

Helsingin yliopiston kirjastot tarjoavat yli-
opistolaisille myös julkaisemiseen ja elektro-
nisiin julkaisuihin liittyviä palveluja. Kirjastot 

edistävät yliopiston julkaisujen näkyvyyttä 
tallentamalla henkilökunnan julkaisutiedot 
Helsingin yliopiston julkaisutietokantaan, 
JULKIin18. Vuonna 2007 kirjastot tallensivat 
JULKIin yhteensä 12 550 uutta tietuetta. Sa-
malla tiedot tulevat tallennetuiksi myös val-
takunnallisiin julkaisutietokantoihin.

Helsingin yliopistossa tuotetut väitöskirjat 
tallennetaan Kansalliskirjaston ylläpitämään 
koko yliopiston yhteiseen E-thesis-palveluun19, 
johon tallennetaan vapaaehtoisuuteen perus-
tuen myös muita opinnäytteitä. 

Helsingin yliopiston kirjastot ovat kehit-
täneet viime vuosina avoimia julkaisuarkistoja 
edistääkseen yliopiston julkaisujen saatavuut-
ta ja tutkimuksen näkyvyyttä. Kirjastot ylläpi-
tävät tällä hetkellä erillisiä julkaisuarkistopal-
veluja neljällä kampuksella: Viikin DViikki20, 
Meilahden Terkko Document Space21, Kum-
pulan Katja22 sekä keskustakampuksen CAR-
HU23 – Campus Repository of Humanities and 
Social Sciences. Näistä CARHU on perustettu 
vuonna 2007 osana opetusministeriön rahoit-

17 Posterikampanjan verkkosivu: www.helsinki.fi/kirjastot/ajankohtaista/posteri.html
18 Julki: julki.linneanet.fi/
19 E-thesis: ethesis.helsinki.fi/
20 DViikki: www.tiedekirjasto.helsinki.fi/dspace/
21 Meilahden Terkko Document Space: tds.terkko-helsinki.fi
22 Katja: katja.kumpula.helsinki.fi/dspace/
23 CARHU: dspace.it.helsinki.fi/manakin/

julki.linneanet.fi/
ethesis.helsinki.fi/
http://katja.kumpula.helsinki.fi/dspace/
dspace.it.helsinki.fi/manakin/
tds.terkko-helsinki.fi
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tamaa Tieteellisten aineistojen verkkopalve-
luhanketta. Hanke on keskustakampuksen 
viiden tiedekunnan yhteishanke, ja sitä hal-
linnoi Kirjastopalvelujen koordinointiyksik-
kö. Tavoitteena on avoimen julkaisutoimin-
nan (Open Access) tukemisen ja keskeisten 
tutkimusaineistojen digitaalisen tallennuk-
sen vakiinnuttaminen hankekaudella osaksi 
Helsingin yliopiston toimintaa. Tavoitteiden 
painopiste on vuoden 2007 kuluessa siirty-
nyt kohti yhteisten julkaisuarkistopalvelujen 
kehittämistä kirjastojen uuden, vuoden 2010 
alusta voimaan tulevan organisaation tiiviistä 
suunnittelutyöstä johtuen.

Vuoden 2007 aikana yliopiston julkaisuar-
kistopalvelujen kehityslinjat ovat selkiytyneet. 
Kirjastojen rooli julkaisuarkistopalvelujen tar-
joajana yliopistolle vahvistuu. Tutkimusjulkai-
sujen rinnakkaistallennus julkaisuarkistoon ja 
tutkijoiden velvoittaminen siihen edellyttää 
koko yliopiston laajuisen, toimintavarman ja 
kustannustehokkaan julkaisuarkistopalvelun. 

Osana kirjastojen rakenteellista kehittämistä 
e-julkaisemisen tukipalvelujen mahdollinen 
keskittäminen uuteen kirjastopalveluosas-
toon vuonna 2010 tarjoaa mahdollisuuden 
ylläpitää ja kehittää julkaisuarkistokokonai-
suutta yliopistolla yhtenäisesti ja koordinoi-
dusti. E-julkaisemisen keskitettyihin palve-
luihin lukeutuvat myös muun open access 
-julkaisemisen tuki sekä tutkimusaineistojen 
ja -datan arkistoinnin ja verkkokäytön kehit-
tämiseen liittyvä neuvonta ja tuki.

Julkaisuarkistojen kehittäminen liittyy yli-
opiston tutkimustietojärjestelmän kehittämi-
seen. Tätä työtä on tehty erillisenä pilottina 
Meilahden kampuksella. Rehtorin päätöksellä 
vuonna 2008 käynnistetään tutkimustietojär-
jestelmän kehittämishanke (TUHAT24). Osana 
hanketta selvitetään, voidaanko yliopiston 
julkaisuarkistoja hyödyntää julkaisujen meta-
tietojen ja tutkijoiden linkittämisessä. Samalla 
tulee selvitettäväksi myös julkaisurekisterityö-
kalujen kehittämistarve.

24 TUHAT-hanke: wiki.helsinki.fi/display/tuhat

wiki.helsinki.fi/display/tuhat


Kirjasto- ja tietopalvelut – Vuosikertomus 2007 17 

Laatuajattelu perustana toiminnan ja henkilöstön 
kehittämisessä 

25 CSC:n prosessipankki: prosessipankki.csc.fi/
26 Kirjastojen laatu- ja arviointisivusto: www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/arviointi.htm

Kirjastojen laatutyön tavoitteena on kirjasto-
jen toiminnan jatkuva kehittäminen ja tämän 
kehittämistyön tekeminen näkyväksi kaikissa 
toiminnoissa sekä jokaisen omassa työssä.

Vuotta 2007 leimasi laatutyö kirjastojen 
valmistautuessa Helsingin yliopiston laadun-
varmistusjärjestelmän auditointiin. Kirjastojen 
vuosia jatkunut systemaattinen toiminnan ke-
hittäminen ja hioutuneet menettelytavat oli 
tarpeen koota yhteen osaksi yliopiston laa-
dunvarmistusaineistoa. Kirjastojen laaturyh-
mä laati kirjastojen yhteisen toimintakäsikir-
jan ja määritteli ydinprosessit. Eri toimintojen 
ja laadunvarmistusmenettelyjen kuvaamiseen 
osallistuivat kirjastojen yhteiset työryhmät. 
Kirjastoissa laadittiin lisäksi omia prosessiku-
vauksia ja toimintakäsikirjoja yhteistä käsi-
kirjaa täsmentäen. Laatutietoisuutta paran-
nettiin yhteisten tiedotustilaisuuksien sekä 

kirjastojen omien laatupäivien ja -tilaisuuk-
sien avulla.

Kirjastojen ydinprosessien määrittelyssä 
lähdettiin liikkeelle kirjastojen laatumatriisis-
ta, joka oli työstetty vuonna 2006. Matriisissa 
hahmoteltuja ydinprosesseja tarkennettiin ja 
kirjastojen ydinprosesseiksi määriteltiin tieto-
aineistopalvelut ja käyttöpalvelut. Prosessit 
kuvattiin sekä vuokaavioina että sanallisesti 
ja tallennettiin CSC:n prosessipankkiin25.

Kirjastojen laadunvarmistusjärjestelmän 
kokoavaksi dokumentiksi laadittiin kirjasto-
jen yhteinen toimintakäsikirja, joka pohjautui 
yliopiston toimintakäsikirjaan soveltuvin osin. 
Kirjastojen toimintakäsikirja kuvaa toiminnan 
menettelytavat, arvioinnin, kehittämisen ja 
yhteisesti noudatettavat pelisäännöt. 

Kirjastojen toimintakäsikirja on vapaasti 
luettavissa kirjastojen laatu- ja arviointisivus-
ton26 kautta, jonka kokoaminen oli osa laatu-
työn kokonaisuutta. Auditointiin valmistau-
duttaessa kirjastot järjestivät henkilöstölle 
omia laatutilaisuuksiaan sekä 30.10.2007 yh-
teisen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Laatu-
työ – kirjastojen arkea. Auditointivierailu Hel-
singin yliopistoon toteutettiin 26.–30.11.2007. 
Yhtään kirjastoa ei valittu vierailukohteeksi, 
mutta kirjastonjohtajia haastateltiin.

Auditointiin tähdänneen uurastuksen jäl-
keen toimintakäsikirja on käytössä, mm. pe-
rehdytyksen apuvälineenä. Kirjastoissa tarvi-
taan jatkuvaa avointa keskustelua laatutyöstä 
ja sen hyödyistä jokaiselle. Aika ajoin on hyvä 
pohtia yhdessä, mikä juuri meidän toiminnas-
samme on tärkeätä, miten asiat meillä teh-
dään ja miksi teemme ne juuri niin. Tekemi-
sen kautta onnistuu myös motivoituminen ja 
sitoutuminen oman työn kehittämiseen. Ke-
hittäminen ja laatutyö on jatkuvaa.

prosessipankki.csc.fi/
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Työhyvinvointi kirjaston 
toimintaperiaatteena

Työhyvinvointi on olennainen osa kirjasto-
jen strategista johtamista. Se on Strategia-
Kaiku -pilottihankkeen tuloksena syntyneen 
”Työhyvinvointi kirjaston toimintaperiaat-
teena” –raportin pääsanoma. Työhyvin-
vointi on myös keskeinen osa johtamis- ja 
laatujärjestelmiä ja toiminnan tulokseen 
vaikuttava tekijä.

Kirjastojen rakenteellisen kehittämisen 
myötä kaikkien kirjastoissa työskentelevien 
tehtävät muuttuvat. Työn hallinnan tunne 
ja työssä onnistumisen kokemus ovat työhy-
vinvoinnin kulmakiviä, joiden vahvistamiseen 
kehittämistoimilla tähdätään. Tämä lähes-
tymistapa oli pohjana ensimmäiselle kaikil-
le kirjastoille yhteiselle työilmapiirikyselylle 
keväällä 2007. Kysely toistetaan vuosittain 
kirjastojen rakenteellisen muutoksen edetes-
sä, jotta henkilökunnan jaksamista voidaan 
seurata.

Kyselyyn vastasi 68 % kirjastohenkilökun-
nasta. Vastausprosentit vaihtelivat kirjastoit-

tain 56–100 prosenttiin. Kysymykset perus-
tuivat valtion henkilöstökyselyjärjestelmään 
(VMBaro27) ja kirjastojen yhteisen työhyvin-
vointiryhmän laatimiin lisäkysymyksiin. Tu-
loksia verrattiin koko valtion aineistoon ja 
yliopiston vastaavaan otoskyselyyn yhteisten 
kysymysten osalta. Saatiin selville, että kirjas-
toissa henkilöstö voi hieman vertailuryhmiä 
paremmin. Kirjastolaisille tuloksista kerrot-
tiin kaikille yhteisessä tiedotustilaisuudessa. 
Kunkin kirjaston tuloksia käsiteltiin myös 
sen oman henkilökunnan kanssa. Tulosten 
pohjalta kirjastoissa on ryhdytty tarpeellisek-
si katsottuihin toimenpiteisiin työilmapiirin 
parantamiseksi.

Kaiku-projektina on järjestetty ryhmä-
mentorointia, jossa on toimittu opintopiiri-
periaatteella. Mukana on ollut yhteensä 38 
kirjastolaista, jotka ovat neljässä ryhmässä 
laajentaneet ja syventäneet osaamistaan ryh-
män valitsemalla alueella. Nuorten työnte-
kijöiden tuore osaaminen yhdistettynä vart-
tuneiden kokemukseen on ollut hyvä pohja 
opintopiirityön onnistumiselle. Ryhmien ai-
heina ovat olleet juridiset asiat, uusi tieto-

27 VMBaro: vhr.vm.fi/vmbaro/

vhr.vm.fi/vmbaro/
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tekniikka kirjastopalvelujen kehittämisessä, 
pedagogisten taitojen kehittäminen ja ko-
koelmien kehittäminen erityisesti niiden tu-
levien yhdistämisten näkökulmasta. Mukana 
olleet ovat kokeneet työskentelyn antoisaksi 
ja aidosti työhyvinvointia edistäväksi. Opin-
topiirit ovat voineet osallistua aihepiirinsä 
koulutukseen, jonka antia on syvennetty sen 
jälkeen yhteisissä tapaamisissa. Pedagoginen 
ryhmä on saanut myös ulkopuolista työnoh-
jausta. Perinteisen mentorointimallin mu-
kaisesti työskenteli pari, jonka tavoitteena 
oli perehdyttää nuori työuransa alussa oleva 
henkilö monipuolisesti kirjastotyöhön perus-
koulutusta täydentävänä työhön orientointi-
na. Parityöskentelyn lisäksi toimintaan sisältyi 
osallistuminen opintopiireihin. Tätä mallia 
on tarkoitus soveltaa myös tulevaisuudessa 
avainhenkilöiden perehdyttämisessä.

Johdolle ja eri tehtäväalueiden osaajille 
on Kaiku-projektin tuella järjestetty kohden-
nettuja tilaisuuksia, joissa työhyvinvointitee-
ma on kytketty tilaisuuden aiheeseen. Näissä 
tilaisuuksissa ja kirjastolaisten perinteisessä 
kesänavausjuhlassa on rakennettu pohjaa 
uudenlaiselle kirjastorajat ylittävälle verkos-
toitumiselle.

Hyödylliset ruusut ja risut  

Laatutyön ydin on asiakaskeskeisyys. Asiakas-
lähtöinen toiminta edellyttää asiakkaiden ja 
heidän tarpeidensa tunnistamista. On tärkeä-
tä kuulla asiakkaiden mielipiteet ja johtaa 
niistä oikeansuuntaiset toimenpiteet. Asia-
kaskyselyt ovat keskeinen menetelmä kerätä 
asiakkaiden palautetta ja odotuksia.

Helsingin yliopiston kirjastoissa ja Kansal-
liskirjastossa toteutettiin 5.–11.11.2007 yhtei-
nen asiakaskysely. Kyselyyn saatiin 2624 vas-
tausta. Vastausmäärää voidaan pitää varsin 
hyvänä, vaikka se onkin jonkin verran pienem-
pi kuin edellisessä vuonna 2005 toteutetussa 
kyselyssä (2996 vastausta).

Kirjastojen asiakaspalveluun oltiin kysely-
vastauksissa yleensä erittäin tyytyväisiä. Tyy-
tyväisyys on edelliseen kyselyyn verrattuna li-
sääntynyt yleensä 1–2 prosenttiyksikköä. Noin 
95 % vastaajista katsoi kirjaston henkilökun-
nan olevan ystävällistä, avuliasta ja osaavaa. 
Vastaajista noin 90 % piti palvelua nopeana 
ja tiedonhankinnan koulutuksen laatuun tyy-
tyväisiä oli 82 %, sen määrään puolestaan 85 
% vastaajista. Elektronisten aineistojen käytön 
neuvonnassa sen sijaan nähtiin parannettavaa: 
24 % vastaajista ei pitänyt sitä riittävän te-
hokkaana ja myös uuden aineiston hankintaa 
toivottiin tehostettavan - näiltäkin osin tyy-
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Kirjastojen tiloja koskevissa vastauksissa 
toivottiin edelleen lisättävän lukupaikkoja, 
ryhmätyötilaa ja tietokoneita. Tyytyväisimpiä 
oltiin yleisesti tilojen viihtyisyyteen ja siistey-
teen. 

Kokonaisuutena kysely antaa hyvän ku-
van Helsingin yliopiston kirjastolaitoksesta. Eri-
tyisen positiivisen arvion saa henkilökunnan 
ammattitaito ja palvelutaso niin kirjastoissa 
kuin verkossakin. Myös tilaratkaisuihin oltiin 
pääosin varsin tyytyväisiä. Kokoelmien katsot-
tiin olevan suhteellisen hyvällä tasolla, mutta 
myös kehittämistarpeita nousi esiin, erityisesti 
elektronisten aineistojen osalta. Painetut ko-
koelmat ovat edelleen tärkeitä varsinkin kes-
kustakampuksen tiedekunnissa. 

Onnistunut kysely tarjoaa arvokasta tietoa 
kirjastotyön laadusta kaikille mukana olleille 
kirjastoille ja sen tulokset ovat tärkeitä myös 
kirjastolaitoksen meneillään olevassa kehitys-
työssä. Huomattavaa on, että useimmissa esi-
tetyissä kysymyksissä tyytyväisyys kirjastoon on 
jonkin verran lisääntynyt, mikä antaa viitet-
tä siitä, että tehdyt kehittämisratkaisut ovat 
olleet oikeita. Tässä vaiheessa vertailuun on 
kuitenkin käytettävissä vain kaksi toteutettua 
kyselyä. Seuraava kysely näyttää jo luotetta-
vammin, mihin suuntaan asiakastyytyväisyys 
kehittyy. Raportti vuoden 2007 asiakaskyse-
lystä valmistuu keväällä 200828.

tyväisyys on kuitenkin parantunut edelliseen 
kyselyyn verrattuna.

Painettujen kokoelmien määrään, ajan-
tasaisuuteen, kuntoon ja järjestykseen oltiin 
edelleen suhteellisen tyytyväisiä. Myös tässä 
on tapahtunut parin prosenttiyksikön verran 
kehitystä parempaan verrattuna kaksi vuotta 
sitten toteutetun kyselyn tuloksiin. On kuiten-
kin huomattava, että edelleen noin neljäsosa 
vastaajista oli tyytymättömiä näiden kokoel-
mien ajantasaisuuteen ja hyllyjärjestykseen. 
Tyytyväisyys HELKA-tietokantaan on lisäänty-
nyt 1–4 prosenttiyksikköä vuoden 2005 kyse-
lyyn verrattuna ja on edelleen hyvällä tasolla 
erityisesti käytettävyyden osalta, tyytyväisten 
määrä on yli 90 %. 

Elektronisten aineistojen käyttö on kah-
dessa vuodessa lisääntynyt jonkin verran 
opiskelijoiden keskuudessa, muiden vastaaja-
ryhmien osalta tilanne on pysynyt ennallaan. 
Tutkijat ja jatko-opiskelijat käyttävät edelleen 
selvästi enemmän elektronisia aineistoja kuin 
muut vastaajaryhmät. Eri kampusten välillä on 
huomattavia eroja elektronisten aineistojen 
käytössä: kun Viikissä 74 % tutkijoista ja jatko-
opiskelijoista käyttää pelkästään tai pääasiassa 
elektronisia aineistoja, keskustassa vastaava 
luku on 47 %. Kaikkien vastaajien osalta ero 
on vielä suurempi. Vaikka elektronisten aineis-
tojen määrää on jatkuvasti kasvatettu, niiden 
tarjonta koetaan riittämättömäksi. Kaikista 
vastaajista 47 % katsoi, että oman alan elekt-
ronista aineistoa ei ole riittävästi saatavilla (tut-
kijoista ja jatko-opiskelijoista vastaavasti 41 %, 
opiskelijoista peräti 50 %). Luvut ovat saman-
suuntaiset kuin edellisessä kyselyssä muuten 
paitsi tutkijoiden osalta, joista tyytymättömi-
en osuus on laskenut yli 10 prosenttiyksikköä. 
Myös elektronisten aineistojen käytettävyyttä 
kritikoitiin: aineistoja piti helppokäyttöisinä 
kaikista vastaajista 62 %; tutkijoista ja jatko-
opiskelijoista 74 % ja opiskelijoista vain 57 %. 
Aineistojen käytön koulutusta ja opastusta on-
kin edelleen tehostettava.

28 Helsingin yliopiston kirjastojen asiakaskysely 2007. HY:n hallinnon julkaisuja 51:  
www.helsinki.fi/julkaisut/halvin_julkaisut.shtml
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Kirjastot vierailijoiden silmin

Kansainvälisiä vieraita on ollut viime vuosina 
kirjastoissa runsaasti ja muutamia ulkomaisia 
kirjastoalan harjoittelijoita on vieraillut kir-
jastoissa pidempäänkin. Miltä kirjastomme 
näyttää vierailijoiden silmin, mitä arvokasta 
mukaan vietävää meiltä löytyy ja mitä olisi 
kehitettävää? Vastauksia kysymyksiimme an-
tavat Nina Johannsen, Gu Feng, Monica Sax 
ja Raimonda Jurkiene.

■ What are the most significant dif-
ferences between your own library 
and Helsinki University Libraries?

■ What would you like to take with 
you from your own library to Hel-
sinki University Libraries?

■ What would you like to bring with 
you from Helsinki University Libra-
ries to your own library?

Nina Johannsen, Dr.

Freie Universität Berlin, Philologische  
Bibliothek, Deutschland 

Kirjastopalvelujen koordinointiyksikön vie-
raana, Helsingin yliopiston kirjastoissa syys–
lokakuussa 2006.

The way both University Library systems 
deal with the general trend towards integ-
ration and centralisation since the 1990ies: 
In both systems the formerly large number 
of separate libraries has been reduced. Ho-
wever, the Free University Berlin developed 
a model called ”Decentral centralisation on 
a middle level” with a central library, which 
reduced its acquisitions and has central 
functions for coordination, central services  
etc., and 10 administrative units for the insti-
tutes’ libraries, which supply the mass of ma-

terials required for research and teaching. 
In Helsinki the former central library has ob-
tained a more independent role as the Na-
tional Library, and  the University focuses on 
the coordination of their 4 decentral units. 

The great importance of coursebooks in 
all subjects and, as a consequence to that, the 
large collections of coursebooks in the libra-
ries, especially the Undergraduate Library.

I like to bring with me from HU Libra-
ries the well established way of cooperation 
on different levels within the library system, 
especially the strong ”working-group-cultu-
re”, which helps to establish a sense of unity 
among persons working in different locations 
and improves contacts and communication 
between the libraries of all sorts.
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Raimonda Jurkiene, Librarian

Library of Klaipeda University, Lithuania

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa ja 
vierailuja myös muissa Helsingin yliopiston 
kirjastoissa loka–marraskuussa 2006.

HU Libraries are independent divisions. For 
instance, I mean, Social Science Library is fi-
nanced by the Social Science Faculty. Klaipe-
da University is the main financial source of 
all faculties libraries. The faculties don‘t give 
any support for their libraries.

HU Libraries are in big, nice buildings, 
most of libraries have their own buildings. He-
re we have a big problem with a space, we still 
don‘t have a special building for a library.

All HU Libraries are modern and have 
enough computers for customers and librari-
ans. Also you have books delivery and retur-
ning machines. In my Library only librarians 
have modern new computers. There is a lack 
of modern technologies and money.

HU Libraries customers are very self – ser-
vice. This is the result of your good organized 
trainings for students. Very good system. You 
have a lot of  electronic databases, e-books. 
Much scholarly information. We also have da-
tabases, but not so much.

What I would like to bring with me, all 
the things I wrote about differences, also a 
nice and friendly organizational culture. And 
I would like a lot to bring from you the at-
titude of people, that a library is needful and 
helpful.
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Gu Feng, M.S., Research Fellow

The Wuhan Branch of National Science 
Library, Chinese Academy of Sciences, China

Helsingin yliopiston kirjastoissa 
1.10.2006–30.9.2007

The most differences are library’s orientati-
on and the attitude towards subject infor-
mation service.

Helsinki University Libraries are university 
libraries and research libraries. The aims are 
more concentrated on the researcher’s trai-
ning, the integration of digital library func-
tions and the preservation of digital objects.

Wuhan branch is an institute library and 
research library. It should support normal re-
search work and provide a literature service. 
Library service, especially subject informati-
on service, should help researchers to save 
time in their searches and recognize how far 
their research work is. We said: ”almost all 
the nationally important projects need library 
information service”.

Librarians in Libraries at the UH should 
do more for researchers (staff and students) 

with digital library method and tools. More 
money should be spent on subject informa-
tion portal and subject information service. 
The subject service should incorporate the 
theories of information literacy. According 
to the different researchers, subject libra-
rian provides special training or services 
and promotes their abilities in information 
search, information discovery and informa-
tion mining.

Library services have tried to change the 
previous model directed by obtained infor-
mation, beginning from the application and 
analysis of information results, and building 
new information providing patterns. Some-
times, more attention should be paid to to 
the bibliometrics, scientometrics and infor-
metrics.

There are some advantages that should 
be studied in our library: the information lite-
racy proved the ability of researchers in libra-
ry information application, the DSpace used 
for long-term preservation of digital objects, 
the information communication between 
work groups using the digital library system, 
and the subject service model fluently joined 
with faculty work.
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Monica Sax, bibliotekarie

Stockholms universitetsbibliotek, Sverige

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjas-
tossa ja muissa Helsingin yliopiston kirjas-
toissa 2.–4.5.2007.

Den största skillnaden är att ni har mycket 
mer resurser än vad vi har. Bättre öppettider.

Studenterna har tillgång till arbetsut-
rymmen dygnet runt. De får utskrivnings-
möjligheter till stor del gratis varje termin. 
Studenterna får tillgång till kurslitteratur på 
kursbiblioteket. Ibland finns ända upp till 
100 ex av samma titel! Obligatorisk infor-
mationssökning med högskolepoäng. Ni har 
mer kontroll och indexering i lokala databa-
ser på vad era forskare/lärare publicerat. Ni 
har även möjlighet att indexera tidskrifter/ 

kapitel i Arto, mer samarbete med folkbib-
lioteken. Tvåspråkigheten vidgar också förs-
tåelsen för minoritetsbefolkningen. Mycket 
bra samarbete med HELKA för 20 bibliotek. 
Cirkulation, lånekort osv. gemensamt. Bra att 
alla universitetsbibliotek i Finland har sam-
ma datasystem (VOYAGER), att alla har UDK 
(även folkbiblioteken) så att låntagarna lär 
sig bättre att hitta.   

Libris (www.kb.se/libris/) tycker jag har en 
bättre layout. Interfacet är bättre, mer sökmöj-
ligher än Fennica, Linda, Helka, eftersom Vo-
yager har begränsningar. Libris är även gratis. 
Libris har samlat alla databaser i en och samma 
bas, men man kan ändå få fram de specifika 
databaser som man är intresserad av.

Kungliga biblioteket har tillgång till fle-
ra språkkunniga när det gäller ämnesord, 
förvärv osv. Där är man inte beroende av en 
bibliotekaries kunskap. 
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Tilastot 
 
Helsingin yliopiston kirjastot -kokonaisuus vuosina 2005–200729
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Paikallislainat, uusinnat
ja lukusalilainat

2 719 639 2 765 457 2 816 780

Kirjastokäynnit 1 876 329 1 973 694 1 835 185
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Paikallislainat ja kirjastokäynnit

Tiedonhankinnan opetus
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29 Luvut eivät sisällä Kansalliskirjastoa. Koko kirjastolaitoksen tilastot sivulta 29 alkaen.
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E-aineistojen käyttö

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

E-lehdet, katsotut tietueet 1 461 700 1 319 300 1 583 200

Bibliografiset tietokannat, haut 2 500 900 2 798 000 3 224 300

Hakuteos- ja 
sanakirjatietokannat, haut

4 255 900 4 564 400 4 756 700

2005 2006 2007

Aineistohankintakulujen jakaantuminen*

*Ei sisällä OPM:n tukea FinELib:n kautta, joka oli 567 000 euroa v. 2006 ja 516 800 euroa v. 2007.
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2005 2006 20071 000  �
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Aineistohankintakulujen (4,4 milj. euroa) jakaantuminen vuonna 2007
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Kirjastojen kulurakenne (19,7 milj. euroa) vuonna 2007
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Kirjastokäynnit

2005 2006 2007

HY-kirjastot 1 876 300 1 973 700 1 835 200

Kansalliskirjasto 479 500 210 400 199 500

yhteensä 2 355 800 2 184 100 2 034 700

Paikallislainaus, uusinnat ja lukusalilainat

2005 2006 2007

HY-kirjastot 2 717 100 2 765 500 2 816 780

Kansalliskirjasto 526 800 554 800 538 000

yhteensä 3 243 900 3 320 300 3 354 780

Kaukopalvelu

2006 2007

Annetut 
kaukolainat

Saadut 
kaukolainat

Kaukolainat 
yhteensä

Annetut 
kaukolainat

Saadut 
kaukolainat

Kaukolainat 
yhteensä

HY-
kirjastot

18 300 13 600 31 900 20 800 8 700 29 500

Kansallis- 
kirjasto

2 300 1 700 4 000 2 400 1 800 4 200

yhteensä 20 600 15 300 35 900 23 200 10 500 33 700

Tiedonhankinnan koulutus

2005 2006 2007

Opetustunnit Osallistujat Opetustunnit Osallistujat Opetustunnit Osallistujat

HY-kirjastot 1 800 8 380 1 630 9 660 1 640 9 610

Kansallis- 
kirjasto

80 510 115 410 80 440

yhteensä 1 880 8 890 1 745 10 070 1 720 10 050

Helsingin yliopiston kirjastolaitos 2007
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Kokoelmien kartunta (säilytysyksikköä)

Painetut 
monografiat

joista ostettuja
Painetut 

kausijulkaisut
joista ostettuja

HY-kirjastot

2007 63 700 30 900 233 600* 4 400*

2006 65 200 26 800 26 500 7 000

2005 91 600 40 100 15 900 6 700

Kansalliskirjasto

2007 30 400 8 600 12 100 1 400

2006 30 200 9 900 11 600 1 500

2005 87 800 8 400 11 700 1 400

*2007 laskentakaava muuttunut

Kokoelmien luettelointi

2006 2007

Luetteloidut 
tietueet 
yhteensä

Lisätyt 
tietueet

Lisätyt 
tietueet 
muihin 

tietokantoihin

Luetteloidut 
tietueet 
yhteensä

Lisätyt 
tietueet

Lisätyt 
tietueet 
muihin 

tietokantoihin

HY- 
kirjastot  
(Helka)

950 600 38 800 21 700 980 500 35 300 24 700

Kansallis- 
kirjasto  
(Helka +  
Fennica)

1 771 500 170 400 58 600 1 801 600 30 100 26 700

Tilat

Käytössä olevat tilat m2 Hyllymetrit

2005 2006 2007 2005 2006 2007

HY-kirjastot 29 100 28 860 28 400 86 400 85 460 80 900

Kansalliskirjasto 24 900 24 900 24 900 105 900 105 900 105 900

yhteensä 54 000 53 760 53 300 192 300 191 360 186 800
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Kulut (1 000 €)

Palkat ja 
henkilöstö- 

koulutus

Kirjasto- 
aineisto- 

kulut 

Kokoelmien 
huolto

Tilakulut
Tieto- 

tekniikka
Muut kulut yhteensä

HY-kirjastot *)

2007 8 930 4 424 58 5 362 329 618 19 721

2006 8 723 4 038 63 5 314 242 613 18 993

2005 8 670 4 152 46 5 251 311 881 19 311

Kansallis- 
kirjasto

**)

2007 10 054 740 105 4 236 1 032 1 923 18 090

2006 9 474 841 78 4 403 1 026 1 747 17 570

2005 8 885 685 68 4 201 1 025 1 736 16 600

*) Sisältää hankinnat kirjaston budjetista ja epäsuoran hankinnan, mutta ei OPM:n FinELib-tukea, 
joka oli 516 800 euroa v. 2007

**) ei sisällä FinELib-lisenssirahaa (toteutunut meno vuonna 2007 oli yhteensä 3 727 200 €)

Henkilöstö

henkilömäärä vuoden lopussa tehdyt henkilötyövuodet

HY-kirjastot

2007 276 247

2006 275 252

2005 282 257

Kansalliskirjasto

2007 285 264

2006 213 262

2005 213 253
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Liitteet

Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta 2007–2009

Vararehtori Hannele Niemi, puheenjohtaja
varadekaani Hannu Riikonen
professori Markku Löytönen  
professori Kielo Haahtela
professori Ismo Virtanen
kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen
ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm
kirjastonjohtaja Heli Myllys
kirjastonhoitaja Leena Lajunen
tutkijakoulutettava Eija Stark
teol. yo. Tuomo Törmänen
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara, esittelijä 
tietoasiantuntija Marja Hirn, sihteeri

Kirjastojen johtajat 2007 

Kai Ekholm, Kansalliskirjasto
Hannele Fabritius, Kumpulan tiedekirjasto (virkavapaalla 1.2.2006–31.1.2008, kirjastonjohta-
jan sijaisuutta hoiti apulaiskirjastonjohtaja Kaija Sipilä)
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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Julkaisut, vierailut kirjastoissa, näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat, 
osallistuminen30 

Julkaisut
Lehdet

■ Verkkari. Kirjastolaitoksen elektroninen tiedotuslehti (www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/). Vuonna 

2007 ilmestyi 9 numeroa. Toimitussihteerit: Jussi Omaheimo & Tiina Äärilä

■ Kirjastouutisia. Elektroninen asiakaslehti (www.helsinki.fi/kirjastot/julkaisut/kirjastouutisia/). 

Vuonna 2007 ilmestyi yksi numero. Toimitussihteeri: Jussi Omaheimo

Muut julkaisut, raportit ja muistiot

■ Kirjasto- ja tietopalvelut. Vuosikertomus 2006 (www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisu-

ja_29_2006.pdf)

■ Kirjastoyksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2006  

(www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/julkaisut/toiminta.htm) 

■ Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelujen rakenteellinen kehittäminen 2007–2015. Kirjasto- ja 

tietopalvelutoimikunnan asettamien työryhmien muistio 25.4.2007

 Helsingin yliopiston kirjastojen henkilökunnan julkaisemat artikkelit löytyvät Helsingin yliopiston 

osaamistietokannoista ja julkaisuarkistoista. 

Esitteet, oppaat, videot

■ Keskustakampuksen kirjastojen yhteinen esite (2. painos)

■ Keskustakampuksen kirjastojen käyttösäännöt

Vierailut kirjastoissa

■ Professori Gu Feng, The Wuhan Branch of National Science Library, Chinese Academy of Sciences, 

Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö 1.10.–31.12.06, Viikin tiedekirjasto 1.1.–31.3.07, Kumpulan 

tiedekirjasto 2.4.–31.7 07, Terkko 1.8.–30.9.07

■ Suomen tieteellisen kirjastoseuran kutsuma laatuasiantuntija Deputy Director Núria Balagué Mola, 

Universitat Autònoma de Barcelona, yhdessä ryhmän neljän edustajan kanssa käyttäytymistieteelli-

sen tiedekunnan kirjastossa 16.1.07

■ David Perrow, Acting Director of Bodleian and Oxford University Libraries, Kirjastopalvelujen koor-

dinointiyksikön vieraana 6.–8.3.07

■ Tore Torngren, Deputy Director of Lund University Libraries, Kirjastopalvelujen koordinointiyksikön 

vieraana 6.–7.3.07

■ Ene Lind, dosentti,Tallinnan yliopisto, kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen vieras käyttäytymis-

tieteellisen tiedekunnan kirjastossa 26.2.07

■ Marketta Khan, kirjastonhoitaja, Tukholman yliopiston kirjasto, Terkko 7.–8.3.07

■ Monica Sax, kirjastonhoitaja, Tukholman opettajakorkeakoulun kirjasto, käyttäytymistieteellisen 

tiedekunnan kirjasto 4.5.07

■ Anne Anderson, Manager, Bibliographic Services, National Library of New Zealand, kirjastopalvelu-

jen koordinointiyksikön vieraana 5.6.07

30  Sisältää vain Helsingin yliopiston kirjastot -kokonaisuuden toiminnan

http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_29_2006.pdf
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■ Elena Sadikova ja Svetlana Seletova MAPS:ista (Medical Academy of Postgraduate Studies) Pietari, 

opintoviikolla Terkossa 4.–8.6.07

■ Marika Arder, Svetlana Norman ja Maiu Sikk, kirjastonhoitajia, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raa-

matukogu, Viro, Viikin tiedekirjastossa 5.9.07

■ Elisabeth Brunner, Wienin yliopisto, The European Law Students’ Association/ Student Trainee 

Exchange Programme, oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto 13.8.–7.9.07

■ Ingibjörk Sverrisdottir, Islannin kansalliskirjaston johtaja 25.9.07

■ Ecuadorin teknisen yliopiston rehtorin johtama dekaanien ryhmä (16 henkeä) 24.10.07

■ William Jackson, professori, kirjastopalvelujen koordinointiyksikön vieraana ja valtiotieteellisen tie-

dekunnan kirjastossa 21.11.07

■ Jana Zasmetova (Scientific Information Unit/ Library, Institute of Animal Physiology and Genetics), 

Tsekin tasavalta, Libechov, opintoviikolla Terkossa 19.–23.11.07

■ Carroll Wetzel Wilkinson, Director of Instruction and Information Literacy Wise Library, West Virgi-

nia University Libraries, kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö 30.11.07

■ Natalia Popkova, Vilnius Gediminas Technical University Library, Liettua, Terkossa 19.12.07

 Kirjastoissa kävi edellisten lisäksi useita kotimaisia ja ulkomaisia vieraita ja vierailijaryhmiä.

Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat

■ Vanhan oikeuskirjallisuuden näyttely oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastossa 1.1.–16.2.07

■ Helsingin yliopiston kirjastot 2015 –seminaari, kansainvälinen seminaari yliopiston päättäjille 7.3.07

■ Yliopiston kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittäminen. Yhteiset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet 

2007: 1.3., 29.3., 27.8., 26.10. Lisäksi tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia järjestettiin kampuksittain.

■ Minervan kirjastossa oli 18.4.07 Suomen kouluhistoriallisen seuran kirjastoon vuonna 2003 sijoitta-

man vanhaa kirjallisuutta sisältävän kokoelman virallinen julkistamistilaisuus. Tilaisuudessa avattiin 

kirjaston omista kokoelmista koottu näyttely, joka oli esillä 18.4.–21.6.07

■ Wikipedia ja Google – NELLI-aineistojako? Open access -aineistojen evaluointiseminaari 6.9.07, jär-

jestäjänä kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö ja kirjastojen e-hankintaryhmä.

■ Good Practices on Institutional Archiving, OA Workshop in Helsinki 21.11.07, järjestäjänä kirjasto-

palvelujen koordinointiyksikkö

■ Kirjastojen osaamiskartta workshop 11.12.07, järjestäjänä kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö

■ Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kunniamerkki leveässä sinisessä nauhassa myönnettiin tieto- 

ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikaralle HYY:n vuosijuhlassa 26.11.07. 

■ Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry valitsi Vuoden Esimieheksi 2007 Käyttäytymis-

tieteellisen tiedekunnan kirjaston kirjastonjohtaja Tuula Ruhasen. Julkistamistilaisuus oli yliopiston 

lehtisalissa 13.12.07.

Teologisen tiedekunnan kirjaston piennäyttelyt:

■ Professori James Barr (1924–2006) 

■ Ateistinen uskontokritiikki ja kristillinen apologetiikka 

■ Bruce M. Metzger 1914–2007 in memoriam

■ Kuvio – kirkkoarkkitehtuurin ja kirkkotaiteen kuva-arkisto 

■ Teologisen tiedekunnan vanhoja opinnäytteitä 

■ Teologisen Aikakauskirjan historia
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Terkko

■ Who needs humanities in medicine 24.9.07, Prof. Martyn Evans  Luento ja –keskustelutilaisuus/ Lux 

Humana 

■ Filosofinen poliklinikka 23.4.07. Luento ja –keskustelutilaisuus/ Lux Humana

■ Terkon kirjastonjohtajien muotokuvanpaljastustilaisuus 23.11.07. Kutsuvierastilaisuus.

Viikin tiedekirjasto

■ Matri-yhteistyöhön liittyvä seminaari Tietoaineistojen sisällönkuvailu ja sanastot 14.5.07

■ Kirjanäyttelyt: African Botany, Pedagoginen kirjallisuus, yhteistyössä Viikin kirjaston (kaupungin-

kirjasto) kanssa näyttelyt Juokse porosein, Ilmastonmuutos, Nilviäiset, Lähi- ja luomuruoka, Metsän 

talvi.

■ Salomaille-näyttely 24.10.–31.12.07 Infokeskuksen pohjakerroksessa. Järjestetty maa- ja metsä-

talousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken, Metsälehden, Metsämiesten säätiön, Suomen 

Asutusmuseon, Viikin kirjaston, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen laitekeskuksen ja 

Viikin tiedekirjaston yhteistyönä perustuen Asta Kietäväisen ja Pekka Virtasen valmisteilla olevaan 

kirjaan.

■ Kirjailija Risto Isomäen vierailu Viikin kirjastoon, yleisötilaisuus järjestetty yhteistyössä Viikin kirjas-

ton kanssa, 23.4.07

■ Lucian markkinat, tapahtuma Infokeskuksessa 13.12.07 järjestetty yhteistyönä Viikin kirjaston, Hel-

singin yliopiston Infokeskuksen yksiköiden ja Malmin seurakunnan kanssa.

Osallistuminen kansallisten organisaatioiden, yhteistyöelinten ja työryhmien toimintaan

■ Eduskunnan kirjaston hallitus

■ FinELib-asiantuntijaryhmät

■ FinnOA-työryhmä

■ Kristiina-instituutin kirjastoryhmä

■ Linnea-konsortio, ohjausryhmä, yleiskokous, työryhmät

■ MATRI-koordinaatioryhmä ja –yhteistyöryhmät

■ Metsähistorian Seura

■ Minna-portaalin ohjausryhmä

■ Nuorisotieteiden kirjaston neuvottelukunta

■ Opetusministeriön KOTA-tietokannan tutkimusosion kehittäminen –työryhmä

■ Opetusministeriön asettaman Turun kirjastoselvityksen tukiryhmä

■ Suomen museoiden ulkoisen arvioinnin ryhmä

■ Suomen Nordicom-toimikunta

■ Suomen tieteellisen kirjastoseuran työryhmät

■ Suomen yliopistokirjastojen neuvosto, työvaliokunta (varapuheenjohtajuus), hankkeet

■ Terveystieteiden ja lähialojen kirjastonhoitajien yhdistys Bibliothecarii Medicinae Fenniae 

■ ’TerveSuomi.fi’ - kansalaisen terveysportaalin työryhmät

■ Työväenliikkeen kirjaston Kalevi Sorsa -bibliografiatoimikunta

■ Valamon luostarin kirjaston hoitokunta

■ Yliopistojen informaatiolukutaitoverkosto
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Osallistuminen kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaan

■ CAB:in European Library Advisory Board (EuroLAB)

■ DSpace User Group

■ EAHIL Council

■ EAHILin toimintaan osallistuminen: jäsenyys v. 2008 järjestettävän kongressin kansainvälisessä oh-

jelmakomiteassa ja paikallisessa järjestelykomiteassa

■ EBLIDA (European Bureau of Library Associations and Institutions)

■ EIA (European Information Association) 

■ FAO, Agris (Food and Agriculture Organization of the United Nations, Information System fo Agri-

cultural Science and Technology), Viikin tiedekirjasto toimii tallekirjastona ja kansallisena tietokes-

kuksena

■ IALL (The International Association of Law Libraries)

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

■ IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), osallistuminen useaan jaok-

seen  

■ IUFRO (International Union of Forest Research Organizations)

■ LIBER (The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche)

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

■ NordINFOLI-ohjausryhmä

■ Nordic DSpace-ryhmä

■ 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 in-

stitutions)

■ UNICA - Library Committee

■ WHO (World Health Organization), Terkko toimii WHO:n tietopalvelukeskuksena Suomessa ja EA-

HILin WHO:n dokumentaatiokeskusten erityisryhmän koordinaattori 

Yhteistyöprojektit

■ EU-tietokeskus toimii oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastossa, joka on yksi Suomessa toimivista 

Euroopan yhteisöjen tallennekirjastoista.

■ Viikin tiedekirjasto:

 ■ Osallistuminen FinnONTO-hankkeeseen. Kirjaston edustaja on hankkeen johtoryhmässä.

 ■ Lusto-yhteistyö, Metsämuseo Luston kanssa metsäontologian soveltamisen suunnittelu Kanta- 

 puu-museotietokantaan

■ Terkko jatkoi USA:n National Library of Medicinen (NLM) kehittämän Unified 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).
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