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Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö

International Information Literacy Cooperation (CILIP) –  

yhteistyö Britannian kirjastojärjestöjen kanssa

LIBER, Euroopan tutkimuskirjastojen liitto

NORDBALT, Nordic-Baltic Association for Medical and 

Health Information

NORDINFOLIT- pohjoismainen Information Literacy  

-ohjausryhmä

NOVA, Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural Univer-

sity Network

SMIL, Skandinavisk Medicinsk Information för Lekmän  

-tietoportaalin pohjoismainen työryhmä   

SPARC Europe

TICER, Tilburg Innovation Centre for Electronic Resources 

-tukiryhmä

UNICA

•	 Scholarly Communication Core Group

WHO

•	 Terkko toimii WHO:n kansallisena tietokeskuksena

•	 Global Health Library –hankkeen sisältötyöryhmä

Järjestöt ja elimet

Arlis/Norden, pohjoismainen taidekirjastotyöryhmä

DOAJ (Database of Open Access Journals) tukiryhmän jäsen

EAHIL

•	 Board, Council, Public Health Information Group

•	 EAHIL-EVLG (European Veterinary Libraries Group)

EBLIPS: Evidence Based Library and Information Practice – 

kansainvälinen ohjelmatoimikunta

EU-tietokeskus

•	 oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto toimii 

EU-tallekirjastona

FAO, Agris (Food and Agriculture Organisation of the 

United Nations)

•	 Viikin tiedekirjasto toimii kansallisena tietokeskuksena 

ja tallekirjastona

IFLA (International Federation of Library Associations and 

Institutions) 

•	 jaokset ja työryhmät

IGELU, International Group of Ex Libris Users, jäsen 

Internatiol Conference on Qualitative and Quantitative 

Methods in Libraries, kansainvälinen ohjelmatoimikunta 
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Kirjasto luo

Kirjaston tehtävät ovat muuttuneet 
ratkaisevasti. Se ei enää ole kirjojen va-
rasto ja lainaamo. Kirjaston tehtäviin 
kuuluu nyt oleellisena osana tietoym-
päristön rakentaminen. Tieteellinen 
kirjasto on keskeinen osa tiedon ja sen 
hallinnan infrastruktuuria. Tähän koko-
naisuuteen kuuluu myös ohjaus ja tuki 
uusissa julkaisuympäristöissä. Open ac-
cess -rinnakkaisjulkaiseminen edellyttää 
neuvotteluja kustantajien kanssa. Tar-
vitaan myös tutkijoiden tukemista, niin 

etteivät sopimukset kuormita tutkijoita tarpeettomasti. 
Tässä palvelussa kirjaston rooli on tärkeä. Erityyppisten 
julkaisujen arkistointikäytännöt, tutkimusdatan ja -aineis-
tojen säilyttäminen, tallentaminen ja saatavuus vaativat 
yhä laajempien tietovarantojen arkkitehtuurin hallintaa. 
Kirjaston aktiivinen osallistuminen näihin prosesseihin 
on välttämätöntä. 

Kirjasto on uuden tietoympäristön tekijä. Kirjasto-
ammattilaisten osaamista tarvitaan yhteistyöhön muiden 
tiedon infrastruktuurin rakentajien kanssa. Yhteistyö-
tä myös opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa 
tarvitaan entistäkin enemmän. Uudet tietoympäristöt 
vaativat uuden oppimista kaikilta osapuolilta. Helsingin 
yliopiston kirjastolaitos on valmis tähän haluten luoda 
saumatonta tietoympäristöä kaikille käyttäjilleen. 

Hannele Niemi
vararehtori

 H
elsingin yliopiston kirjasto-
laitos elää edelleen muu-
tosten keskellä. Vuosi 2008 
merkitsi valmistautumista 

siihen, että osa kirjaston palveluista 
muodostetaan yhteisiksi, ns. keskite-
tyiksi palveluiksi. Kampusten kirjas-
topalvelut kohdistuvat tieteenalojen 
erityispalveluihin. Tämä linjaus sai 
vuoden 2009 alussa lisävahvuutta, 
kun konsistori päätti, että Helsingin 
yliopistossa kirjastosta muodostetaan 
hallinnollisesti yksi kokonaisuus, erillinen laitos. Se toi-
mii kuitenkin neljällä kampuksella lähellä käyttäjiä. 

Kirjasto on ollut tapana käsittää kirjastotilana, jossa 
painetut tietoaineistot sijaitsevat ja palvelu on niiden 
saatavuuden varmistamista. Painetut kokoelmat ovat 
edelleenkin osa kirjastotyötä. Kirjasto merkitsee yhä li-
sääntyvästi muita tehtäviä ja palveluja. Se on järjestetty-
jen tietoaineistojen kokonaisuus, johon sisältyy kirjojen 
lisäksi verkkoympäristöistä saatavat julkaisut, digitaaliset 
kokoelmat, tietokannat ja korpukset. Kirjaston tehtävänä 
on avata tutkijoille reitit myös muihin muistiorganisaa-
tioihin, joiden digitaalisista sisällöistä vastaavat museot, 
kuva-arkistot ja muut taiteen ilmaisun arkistot. Kirjasto 
palvelee myös siten, että se ohjaa löytämään tallenne-
tut tutkimusaineistot sieltä, missä ne eri tieteenaloilla 
on saatavilla.
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 B
iblioteken vid Helsingfors universitet står mitt 
uppe i stora förändringar. År 2008 gjordes för-
beredelser för att sammanföra en del av biblio-
tekens tjänster till gemensam, s.k. centraliserad 

service. Campusområdenas biblioteksservice är inriktad 
på specialtjänster för olika vetenskapsområden. Denna 
orientering befästes i början av 2009 då konsistoriet be-
slöt bilda en administrativ helhet, en fristående insti-
tution av biblioteken vid Helsingfors universitet. Verk-
samheten bedrivs likväl på fyra campusområden nära 
användarna. 

Biblioteket har av tradition uppfattats som en bib-
liotekslokal, där det tryckta materialet förvaras och där 
servicen går ut på att säkra materialets tillgänglighet. 
Tryckta samlingar utgör fortfarande en del av biblioteks-
arbetet. Biblioteket idag innebär emellertid i ökad ut-
sträckning andra uppgifter och tjänster. Det är en helhet 
som består av ordnat kunskapsmaterial, där det utöver 
böcker ingår publikationer, digitala samlingar, databaser 
och korpusar i webbmiljöer. Bibliotekets uppgift är att för 
forskarna öppna leder också till andra minnesinstitutio-
ner, för vars digitala innehåll museer, bildarkiv och andra 
arkiv för konstnärlig gestaltning ansvarar. Biblioteket ger 
också service genom vägvisning till de ställen där lagrat 
forskningsmaterial inom olika vetenskapsområden finns 
tillgängligt. 

Bibliotekets uppgifter har förändrats radikalt. Det är 
inte längre ett bokförråd för utlåning. Till ett biblioteks 

uppgifter hör nu som en integrerad del att bygga upp 
en kunskapsmiljö. Ett vetenskapligt bibliotek utgör en 
central del av kunskapsinfrastrukturen och kunskapshan-
teringen. I denna helhet ingår också vägledning och stöd 
när det gäller de nya publiceringsmiljöerna. Open access 
och parallellpublicering förutsätter förhandlingar med 
förlaget. Det som behövs är också stöd för forskarna så 
att avtalen inte belastar dem onödigt. I detta avseende 
är bibliotekets roll viktig. Arkiveringspraxis för publika-
tioner av olika slag, förvaring, lagring och tillgänglighet 
när det gäller forskningsdata och -material kräver arki-
tekturhantering av allt mer omfattande informations-
förråd. Det är ofrånkomligt att biblioteket deltar aktivt 
i dessa processer.

Biblioteket bygger en ny kunskapsmiljö. Yrkesbib-
liotekarierna har den kompetens som behövs vid sam-
arbetet med andra som deltar i uppbyggnaden av kun-
skapsinfrastrukturen. Det behövs även mera samarbete 
med lärarna, forskarna och de studerande. De nya kun-
skapsmiljöerna kräver att alla parter lär sig något nytt. 
Biblioteken vid Helsingfors universitet är i detta avseende 
redo och önskar skapa en friktionsfri kunskapsmiljö för 
alla användare.

Hannele Niemi
prorektor

Biblioteket skapar
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Helsingin yliopiston koko kirjastolaitoksen toimintaa kuvaavia lukuja

 PALVELUT

 n. 2,0 milj. kirjastokäyntiä

 3,1 milj. paikallislainaa

 20 000 annettua kaukopalvelulainaa; 8 900 omille asiakkaille välitettyä kaukolainaa 

 10 000 henkilölle annettiin tiedonhankinnan koulutusta

 490 000 käyntiä Hy-kirjastot-sivustolla: www.helsinki.fi/kirjastot 

 yli 1,8 milj. avattua e-lehtitietuetta

 yli 3,8 milj. hakua bibliografisista tietokannoista

 KOKOELMAT

 3,5 milj. painettua kirjaa 

 82 000 nimekettä painettuja kausijulkaisuja 

 16 000 e-lehteä 

 308 online-käyttöistä viitetietokantaa

 260 000 e-kirjaa

 HENKILÖKUNTA

 Henkilöstön määrä vuoden lopussa yhteensä 551: 
286 Helsingin yliopiston kirjastot -kokonaisuudessa ja 265 Kansalliskirjastossa

 TALOUS

 38,5 milj. € kokonaistoimintakulut: HY-kirjastot 20,7 milj. €, Kansalliskirjasto 17,8 milj. €
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 V
uonna 2008 Helsingin yli-
opiston kirjastojen raken-
nehankkeessa siirryttiin 
uuteen vaiheeseen. Konsis-

tori oli lokakuussa 2007 tehnyt pää-
töksen, että kirjastoja kehitetään jat-
kossa ns. 4+1-mallin mukaan. Uuden 
kirjastokokonaisuuden muodostaisi-
vat neljä kampuskirjastoa ja hallinto-
virastossa sijaitseva keskitettyjen pal-
velujen osasto. Vuonna 2008 kirjastot 
käynnistivät konsistorin päätöksen 
toimeenpanon. 

Rehtori nimesi projektiryhmän valmistelemaan hal-
lintoviraston kirjastopalveluosaston tehtäviä, henkilöstö-
suunnitelmaa ja rahoitusjärjestelyjä. Projektiryhmä esitti 
huhtikuussa valmistuneessa loppuraportissaan, että hal-
lintovirastoon perustetaan 1.1.2010 alkaen kirjastopalve-
lujen kehittämisosasto, johon keskitetään tieteenaloista 
riippumattomat ns. back office -toiminnot: hallinto- ja 
viestintäpalvelut, kokoelmapalvelut ja verkkopalvelut. 
Kampuskirjastot vastaavat paikallisesta asiakaspalvelusta, 
tieteenalapalveluista ja tieteenalojen kehityspalveluista. 
Tiedekuntien ja erillisten laitosten lausunnot raportin toi-
menpiteistä vahvistivat, että valittu kehittämisen polku 
oli oikeansuuntainen.

Uusi rakenne ja toimintojen keskittäminen muutta-
vat kampuskirjastojen tehtäviä ja henkilöiden työnkuvia. 
Muutos edellytti yhteistä henkilöstösuunnittelua osana 
voimavarojen suunnittelua. Henkilöstösuunnitteluun ja 
rekrytointiin liittyviä kysymyksiä valmisteli vararehtori 
Hannele Niemen johtama työryhmä.

Vuoden aikana toteutettiin merkittäviä henkilöstö-
suunnitteluun liittyviä toimenpiteitä:

 Henkilökunnan osaamis- ja koulutuskartoitus-
kysely elokuussa

 Henkilöstön sijoittuminen kampuskirjastoihin 
ja keskitettyihin tehtäviin -periaatteita muistio 
(2.12.08)

 Kampuskirjastojen ja koordinointiyksikön esi-
tykset tehtäväkartasta ja henkilörakenteesta 
(loka–marraskuu 2008)

 Kysely henkilökunnalle kiinnostuksesta kes-
kitettyjen palvelujen tehtäviin (15.12.08–
28.2.09). 

Strategisia askelmerkkejä ja linjauksia

Kirjastojen rakenteellisen valmistelutyön rinnalla val-
mistauduttiin yliopistolain muutokseen ja uuteen strate-
giakauteen 2010–2012. Kirjastot osallistuivat yliopiston 
strategiatyöhön omalla panoksellaan. Tieto- ja kirjasto-
palvelutoimikunta järjesti vuoden aikana kolme strate-
giaseminaaria asiakasryhmien edustajille ja kirjastojen 

Tulevaisuuden kirjastoa
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henkilökunnalle. Kirjastotoimialaan liittyvät keskeiset 
asiat ja toimenpiteet sisällytettiin yliopiston viiteen toi-
menpideohjelmaan. Toimikunta laati alustavan esityksen 
kirjastotoimen tavoiteohjelmaksi vuosille 2010–2012. 
Myös kirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke ni-
voutui samaan suunnittelun kokonaisuuteen.

Yliopistolakiin liittyvät uudistukset etenivät loppu-
vuodesta vauhdilla. Marraskuussa yliopisto päätti tule-
vaa rakennettaan ja johtamisjärjestelmäänsä koskevis-
ta periaatteista. Linjaukset vaikuttivat myös kirjastojen 
rakenteen ja toiminnan suunnitteluun. Näin laajoja ja 
merkittäviä yliopistolain muutoksia vaikutuksineen ei yli-
opistossa osattu ennakoida vuonna 2007, kun konsistori 
teki päätöksiä kirjastotoimen kehittämisestä. Yliopistossa 
käynnistyi keskustelu kirjastolaitoksen rakenteesta joulu-
kuussa edeten konsistorin päätökseen erillislaitoskirjas-
tosta helmikuussa 2009 (Kuva 1).

Helsingin yliopiston kirjastolaitos on ollut muutos-
tilassa vajaat 15 vuotta (Kuva 2). Muutosten seurauk-
sena 160 erilliskirjastosta on voitu muodostaa kampuk-
sille toimivat kirjasto- ja tietopalvelut uusine tiloineen 
ja koulutettuine henkilöstöineen. Digitaalisen kirjaston 
kehitys on muuttanut toimintoja oleellisesti ja kehitys 
tulee jatkumaan. Sisäisten, back office -palvelujen kes-
kittäminen luo edellytykset eri tieteenalojen tarpeita vas-
taavien palvelujen edelleen kehittämiseen ja resurssien 
oikein kohdentamiselle. 

Koko maan kirjastolaitoksessa on käynnissä laaja 
rakenteiden uudistamisprosessi: opetusministeriö aset-
ti korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen 
hankkeen 2008–2009 tämän kehityksen tueksi. Helsingin 
yliopiston kirjastotointa koskevat päätökset kuluneiden 
vuosikymmenien aikana ovat osaltaan tukeneet myös 
kansallista kehitystä. 

Tietoa kirjastojen muutoksista löytyy helmikuussa avatulta uudelta Kirjasto muuttuu -sivustolta 

http://www.helsinki.fi/kirjastot2015/

Terkko
Lääketieteellisen 

tiedekunnan kirjasto
-2009

Viikin tiedekirjasto
HY:nerillislaitos

-2009

Kumpulan tiedekirjasto
Matemaattis-

luonnontieteellisen 
tiedekunnan kirjasto 

-2009

Tiedekuntakirjastot
-2009

Opiskelijakirjasto
HY:n erillislaitos

-2009

Keskustakampus Yksi yhten ä inen

yliopiston kirjasto
- HY:n erillinen laitos
- yhteinen johto
- neljä kampuskirjastoa, 
(Keskusta, Meilahti, 
Kumpula, Viikki)
- keskitetyt palvelut 
(muuttavat Kaisa-taloon 
2012)

Yksi yhtenäinen
yliopiston kirjasto

- HY:n erillinen laitos
- yhteinen johto
- neljä kampuskirjastoa, 
(Keskusta, Meilahti, 
Kumpula, Viikki)

- keskitetyt palvelut 
(muuttavat Kaisa-
taloon 2012)

Meilahden kampus

Kumpulan kampusViikin kampus 

2010 -

Kuva 1. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen hallinnollinen muutos 1.1.2010 

Kaaviosta näkyy 1.1.2010 tapahtuva yhtenäistyminen, jolloin nykyisestä yliopiston kirjastolaitoksesta muo-
dostuu erillisenä laitoksena toimiva Helsingin yliopiston kirjasto. Kansalliskirjasto jatkaa omana yliopiston 
erillislaitoksena. Vuoden 2010 alusta toimintansa aloittavalla Helsingin yliopiston kirjastolla on neljä kam-
puskirjastoa ja niitä palvelevat keskitetyt toiminnot.

Keskustan kampuskirjasto saa oman rakennuksen, Kaisa-talon, Kaisaniemenkatu 5:een. Se valmistuu  
v. 2012, jonka jälkeen keskustan kampuskirjastolla on toimipisteet Kaisaniemessä ja Siltavuorenpenkereellä 
(Minerva; käyttäytymistieteet). Kaisa-taloon sijoittuvat myös erillislaitoskirjaston keskitetyt palvelut.

Kuvioiden koko ei ole suhteessa kirjastoyksiköiden kokoon.

Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen hallinnollinen muutos 1.1.2010
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Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kehittämisvaiheet 1993–2012

Toimen-
piteet

Kirjasto-
organisaatio

1995 – 

Uusi 

1998  

Yhteinen
strategia

2006

 Helsingin yliopiston kirjastot:
– 9 

 

kirjastoyksikköä
– Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö
– Konsistorin päätös 8/2006:
   keskustakampuksen yhteiskirjasto

2007
– Konsistorin päätös   10/2007 (4+1-malli)
– Kaisa-talo kirjastokäyttöön
– Rakenteellisen kehittämisen hanke 

2009
– Konsistorin päätös 2/2009

Kirjasto erillislaitos 1.1.2010

2002–

Koordinointi-
yksikkö

(projektina)

Kansainvälinen
seuranta
arviointi

200420001993

1992 – 94      1995 – 97   1998 –  2000   2001 – 03    2004 – 06      2007 – 09     2010 – 12

Kansainvälinen 
arviointi

Sisäinen 
arviointi

kirjasto-
toimikunta

Vanhat ja epä-
käytännölliset
tilat

kirjasto-
yksikköä

160 

HYK, 
2 kampus-
kirjastoa,
70 yksikköä

1999

2001
HYK, 
3 kampus-
kirjastoa
40 yksikköä

Uusia ja
perus-
korjattuja
tiloja 

2006
Kansalliskirjaston tehtäväkentän laajennus

Kansallis-
kirjaston
arviointi

2010

Tavoite-
ohjelma

Strategia 2004 – 06

– koordinoinnin

 

vakinaistaminen
ja kirjastojen yht.
kehittäminen 

2010 – 2012

Kuva 2. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kehittämisvaiheet 1993–2012

Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kehittämisvaiheet 1993–2012

150-vuotias Opiskelijakirjasto juhli näyttelyin ja 
tapahtumin 

Opiskelijakirjasto täytti 150 vuotta 23.10.2008. Kirjaston 
juuret johtavat vuoteen 1858, jolloin viiden ylioppilas-
tiedekunnan kirjastot yhdistettiin Yleiseksi ylioppilaskir-
jastoksi. Juhlavuoden näyttelyt esittelivät kirjaston pit-
kää ja värikästä historiaa sekä vilkasta arkea. Myös muut 
tapahtumat ja toukokuun juhlaseminaari Kirjasto tilassa 
ja ajassa toivat vuoden 2008 aikana juhlaa arjen keskel-
le. Vuonna 2010 ilmestyvä historiateos kokoaa yhteen 
kirjaston menneisyyden.

Opiskelijakirjasto valmistautuu uuteen muutokseen, 
sillä kirjasto muuttaa nykyisistä tiloista pois uuden kirjas-
ton rakennustyömaan alta. Väliaikainen evakkotila löytyi 
Fabianinkatu 32:n kiinteistöstä, jonka yliopisto hankki 
omistukseensa 2008. 

Kumppanuus vahvistaa

Yhteistyön edistäminen ulkopuolisten toimijoiden kans-
sa on yksi kolmesta osa-alueesta Helsingin yliopiston 
kirjastojen rakenteellisen kehittämisen hankkeesta. Syk-
syllä 2008 valmistui selvitys Helsingin yliopiston hallinto-
rajat ylittävästä yhteistyöstä.

Keskustakampuksella Kaisa-taloon rakennettava yh-
teiskirjasto on herättänyt paljon kiinnostusta pääkau-
punkiseudun korkeakoulukirjastoissa ja valtionhallinnon 
kirjastoissa. Aie- ja esisopimusasteelle neuvottelut ovat 
edenneet Maanpuolustuskorkeakoulun ja Suomen Aka-
temian kanssa. 

Yliopiston kampuksille siirtyvät sektoritutkimuslai-
tokset ovat myös kiinnostuneita yhteistyöstä. Kirjaston 
julkaisuarkistopalvelut ovat kiinnostava uusi palveluko-
konaisuus. Viikin tiedekirjasto on solminut Elintarvike-
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turvallisuusvirasto Eviran kanssa sopimuksen julkaisuar-
kistopalvelun pilotoinnista tammikuussa 2008 ja Terkko 
solmi kesäkuussa palvelusopimuksen Kansaneläkelaitok-
sen kanssa. 

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen tiivis-
tää toimijaorganisaatioiden yhteistyötä myös yliopisto-
keskuksissa, mistä syystä kirjastopalveluja on suunnitelta-
va ja kehitettävä vastaamaan uusia tarpeita. E-aineistojen 
käytön tarjoaminen useiden toimijoiden yhdessä muo-
dostaman yhteiskirjaston paikallisasiakkaille on erityisen 
haasteellista. Toimintamallia on kehitetty mm. Kotkan 
Tietokeskus Vellamoa suunniteltaessa.

Tietokeskus Vellamo on oiva esimerkki siitä, kuinka 
Helsingin yliopiston kirjastopalvelut ja Helsingin yliopis-
ton Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kotkan 
yksikkö yhteisvoimin edistävät tieteellisen tiedon saa-
tavuutta ja levittämistä Kymenlaakson alueella ja siten 
osaltaan hoitavat vanhan sivistysyliopiston yhteiskunnal-
lisen vuorovaikutuksen perustehtävää. 

Kirjastotyön painopisteet vuonna 2008

Muutosten keskellä kirjastot ovat huolehtineet perus-
tehtävästään eli tuottaneet palveluja tutkimuksen, ope-
tuksen ja oppimisen tarpeisiin sekä edistäneet toimin-
nallaan tieteellisen tiedon saatavuutta ja levittämistä 
yhteiskunnassa. Kirjastojen toimintaa kuvaavia lukuja 
on tarkemmin esitelty kertomuksen liitteessä.

Kehittämisen painopisteenä olivat vuonna 2008 tut-
kimuksen palvelut. Vuoden 2008 aikana tutkittiin erityi-
sesti digitaalisten kirjojen käyttökelpoisuutta ja vertailtiin 
eri toimittajien palvelumalleja ja aineistojen käytettä-
vyyttä. Digitaalisten kirjojen osuus tietoaineistoista on 
kasvamassa samalla kun kustantajat parantavat niiden 
käytettävyyttä. 

Erityisen merkittävä oli rehtorin päätös yliopiston 
opettajien ja tutkijoiden avoimesta rinnakkaistallen-
nusvelvoitteesta 2010 lukien. Tämä päätös ohjasi julkai-
suarkiston kehittämistä. Kampusarkistojen yhdistäminen 
Helsingin yliopiston julkaisuarkistoksi käynnistettiin. 
Tieteellisten artikkelien avoin saatavuus ja kirjastojen 
julkaisuarkistotyö integroitiin toiminnallisesti yliopiston 
tutkimuksen hallintajärjestelmä (TUHAT) -hankkeeseen 
ja käyttöönottoon. 

Oppimateriaalipalvelujen lisäksi kirjastot tarjosivat 
ja kehittivät informaatiolukutaidon opetusta kaikilla 
kampuksilla yhteistyössä opettajakunnan kanssa. Osa-
na yliopiston julkaisuarkiston kehittämistä valmisteltiin 
opinnäytteiden (maisterin ja kandidaatin tutkielmat) di-
gitaalista tallentamista. 

Kirjastot valmistautuivat luetteloinnissa ottamaan 
käyttöön uuden tallennusalustan (MARC21) ja luetteloi-
maan uuteen Aleph-järjestelmässä toimivaan yhteistieto-
kanta Lindaan vuoden 2009 alusta. Uuteen tallennusalus-
taan siirtyminen edellytti Marc21-formaattikoulusta ja 
tietueiden korjausoperaatiota kirjastoissa. Syksyn aikana 
kirjastot käsittelivät yhteensä yli 250 000 Helka-tietokan-
nan tietuetta. Aleph-Lindaan luettelointi edellytti puoles-
taan uuden käyttöliittymän ominaisuuksiin perehtymistä. 

Kiitosta hyvin tehdystä työstä

Määrätietoinen ja suunnitelmallinen kehittäminen ja 
työ palkittiin. Helsingin yliopisto läpäisi laadunvarmis-
tusjärjestelmän auditoinnin helmikuussa 2008. Audi-
tointiraportissa kirjastolaitos sai kiitosta. Raportissa 
todettiin, että kirjastolaitoksen ja sen palveluiden ke-
hittämisessä on hyödynnetty arviointien tuloksia ja pal-
veluja on kehitetty asiakaspalautteen pohjalta. Lisäksi 
kirjastojen laadunvarmistusjärjestelmän dokumentaa-
tio arvioitiin kattavaksi ja menettelytavat pitkälle 
edenneiksi. Tästä on hyvä jatkaa matkaa kehittämisen 
polulla.

Kaisa Sinikara
ylikirjastonhoitaja
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 K
eskustan kirjastopalvelu-
jen kehitystyö jatkui vuon-
na 2008 jo otetun suunnan 
mukaisesti. Vuonna 2006 

keskustan dekaanit ja kirjastonjoh-
tajat saavuttivat yhteisymmärryksen 
siitä, että vielä tällä hetkellä keskus-
takampuksella useissa palvelupisteis-
sä toimiva kirjastopalvelu olisi hyvä 
järjestää keskitetysti yhdessä tilassa. 
Myöhemmin samana vuonna yliopis-
to hankki omistukseensa kiinteistö 
OY Kaisaniemenkatu 5:n koko osakekannan. 

Organisatorinen muutos merkitsee sitä, että vuoden 
2010 alusta keskustakampuksen tieto- ja kirjastopalvelut, 
mukaan lukien Opiskelijakirjasto, kuuluvat yhtenä osana 
uuteen hallinnolliseen kokonaisuuteen, yhtenäiseen yli-
opiston kirjastoon, joka muodostuu neljästä kampuskir-
jastosta ja keskitetyistä palveluista. On huomattava, että 
muutos ei koske Kansalliskirjastoa (entiseltä nimeltään 
Helsingin yliopiston kirjasto), joka jatkaa toimintaansa 
Helsingin keskustassa kaikkia Suomen kirjastoja ja Hel-
singin yliopistoa palvelevana yliopiston erillislaitoksena.

Kehitystyön taustalla vaikuttavat keskustassa samat 
tekijät kuin koko kirjastolaitoksessa: toisaalta toimintaym-
päristön muutokset – e-aineistojen lisääntynyt käyttö, 
henkilökunnalta vaadittavat uudet tiedot ja taidot, tarve 
uudistaa virkarakennetta – toisaalta tarve tuottaa tieto- 
ja kirjastopalvelut taloudellisella tavalla. Keskittämällä 
voimavaroja voidaan taata, että keskustan tiedekunnat 
saavat jatkossakin tarvitsemansa kirjastopalvelut. 

Kirjasto tilana – rakennuksen suunnittelu

Arkkitehtuurikilpailu

Helmikuussa 2008 julkistettiin keskustakampuksen uu-
den kirjastorakennuksen arkkitehtuurikilpailun voitta-
nut ehdotus. Kilpailun voittivat arkkitehdit Jussi Kallio-
puska ja Vesa Oiva arkkitehtitoimistosta Anttinen Oiva 
arkkitehdit Oy ehdotuksella ”AVAUS”, jonka kaarevat 
muodot ovat saaneet lämpimän vastaanoton kirjastois-
sa ja niiden ulkopuolellakin. Voittanut ehdotus oli ai-
noa, jossa oli hyödynnetty myös kirjastoasiantuntijoita 
kilpailuehdotusta laadittaessa. Kaisaniemenkatu 5:n 
kiinteistössä toimii tällä hetkellä mm. Kaisa-tavaratalo 
ja Opiskelijakirjasto. Uusi kirjastotalo syntyy jo olemas-
saolevia rakenteita hyväksikäyttäen ja purettavan pai-
koitustilan paikalle täysin uutta rakentaen. 

Uuteen rakennukseen sijoittuvat humanistien, oi-
keustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiede-
kuntien kirjastopalvelut sekä kaikkien keskustan tiede-

Uuden rakentamisen aika
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kuntien kurssikirjapalvelut. Lisäksi Svenska social- och 
kommunalhögskolanin kirjastopalvelut siirtyvät uuteen 
rakennukseen palvelusopimuksen perusteella. Rakennus 
valmistuu vuonna 2012. Käyttäytymistieteellisen tiede-
kunnan tieteenalakohtaiset palvelut ovat jatkossakin 
Siltavuorenpenkereen Minervassa. 

Syksyllä järjestettiin toinen kilpailu, jossa uudelle 
talolle haettiin nimeä. Voittanut ehdotus oli Kaisa-talo 
(ruots. Kajsahuset, eng. Kaisa Building) – vakiintunutta 
nimeä katsottu aiheelliseksi muuttaa. Kyseessä on siis 
talon, ei kirjaston nimi. 

Tilasuunnittelun organisointi

Kilpailun ratkettua ryhdyttiin teknisen osaston johdolla 
kehittämään voittanutta ehdotusta eteenpäin. Raken-
nustoiminnan ylin päättävä elin on rakennustoimikunta 
puheenjohtajanaan tekninen johtaja Anna-Maija Luk-
kari. Rakennustoimikuntaan kuuluu kirjastojen johtoa 
sekä keskustan dekaaneja. Omat edustajansa on myös 
kirjastojen henkilökunnalla ja opiskelijoilla (HYY). 

Käytännön suunnittelutyötä tekevät Anttinen Oiva 
Arkkitehdit Oy:n arkkitehdit, rakennuttajakonsultti, joka 
vastaa siitä, että projekti pysyy aikataulussa ja budjetissa 
sekä LVI-, rakenne- ja sähkösuunnittelun erikoisosaajat.

Suunnittelukokouksiin edellä mainittujen lisäksi 
osallistuu teknisen osaston asiantuntijoita ja kirjastojen 
edustajia. Anna-Maija Lukkari toimii myös suunnittelu-
kokouksen puheenjohtajana. 

Kymmenessä tilasuunnittelun projektiryhmässä tuo-
tetaan tilojen käyttöön liittyvää tietoa suunnitteluko-
koukselle ja arkkitehdeille. Niihin kuuluu kirjastojen 
henkilökuntaa. Tarvittaessa projektiryhmät kutsuvat ko-
kouksiinsa arkkitehtejä tai muita suunnittelijoita. Seuraa-
ville toiminnoille on perustettu projektiryhmät: 

 asiakaspalvelutilat

 asiakkaiden työskentelytilat

 henkilökunnan tilat

 kalusteet

 keskitetty hankinta ja luettelointi

 muut keskitetyt palvelut

 kokoelmatilat

 logistiikka

 opasteet ja tiedotus

 tietotekniikka ja laitteet

Suunnitteluun asiakkaiden näkökulmaa tuomaan on 
perustettu asiakasryhmä, joka on sitoutunut tutustumaan 
suunnitelmiin ja antamaan niistä palautetta. Asiakasryh-
mässä on sekä henkilökunnan että opiskelijoiden edusta-
jia niistä neljästä tiedekunnasta, joiden kirjastopalvelut 
siirtyvät uuteen rakennukseen.

Tilasuunnittelun järjestelyissä on pyritty siihen, että 
mahdollisimman suuri osa kirjastojen henkilökunnasta 
pääsee mukaan suunnittelutyöhön. Hankkeen kokoonkin 
nähden osallistuminen on ollut runsasta. 

Uuden kirjasto-organisaation suunnittelussa on käy-
tetty hyväksi kansainvälisiä kumppanuuksia. Suunnit-
teluprosessin aikana kirjastonjohtajat, suunnittelijat ja 
yliopiston arkkitehdit ovat käyneet tutustumassa mm. 
Berliinin ja Kööpenhaminan uusiin kirjastorakennuksiin 
ja organisaatioratkaisuihin. Lisäksi on osallistuttu kan-
sainvälisiin kirjastorakennuksia koskeviin seminaareihin. 

Uuden talon toiminnot

Uudisrakennuksessa hyödynnetään osittain nykyisen 
kiinteistön rakenteita, mutta julkisivut uusitaan koko-
naan. Vähiten muutoksia tapahtuu kellarikerroksissa, 
kun taas maanpäällisten kerrosten pinta-ala suurenee 
huomattavasti, kun nykyinen pysäköintitalo puretaan.

Havainnekuva keskustakampuksen uudesta kirjastorakennuksesta Vuorikadun puolelta.
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Kaiken kaikkiaan taloon tulee neljä maanalaista ja 
seitsemän maanpäällistä kerrosta. Näistä ensimmäinen 
maanalainen kerros (Metro-taso) sekä ensimmäinen 
maanpäällinen kerros on varattu kokonaan liiketiloille 
– kirjaston toiminnot sijoittuvat siis kolmeen maanalai-
seen ja kuuteen maanpäälliseen kerrokseen. Maanalaisiin 
kerroksiin sijoitetaan suljettu varasto (alin kerros) ja ns. 
avovarastoja eli nykyisen Opiskelijakirjaston kokoelma-
kerroksen tapaista tilaa, joka on asiakkaille avointa.

Toiseen maanpäälliseen kerrokseen (Vuorikadun ta-
so) tulee kahvila elävöittämään katukuvaa ja palvele-
maan kirjaston asiakkaita. Tähän kerrokseen sijoitetaan 
mahdollisesti myös ulkopuolisia kokoelmia, sillä yliopiston 
kirjastotoiminnot eivät tarvitse koko kirjastotilaa omaan 
käyttöön. Vuoden kuluessa on käyty neuvotteluja usean 
ulkopuolisen organisaation kanssa mahdollisesta yhteis-
työstä, mutta sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu. 

Kolmannessa maanpäällisessä kerroksessa on kirjas-
ton Fabianinkadulle avautuva pääsisäänkäynti, kurssi-
kirjat ja palvelupiste. Kerroksiin 3–6 sijoitetaan tieteen-
alakohtaiset kokoelmat ja kerrokseen seitsemän tulevan 
yliopiston kirjaston keskitetyt palvelut, mm. hankinta, 
luettelointi, verkkopalvelut ja osa hallinnosta. 

Esteettömyys

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokai-
nen yksilö voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia 
yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tällainen ympäristö on 
välttämätön useille ihmisryhmille, mm. liikuntaesteisille, 
mutta siitä on merkittävää etua kaikille tilojen käyttäjil-
le, ajatellaanpa vaikka tavaroiden kuljettamista, siivous-
ta tai tilojen huoltoa. Pitkällä aikavälillä suunnitteluvai-
heessa esteettömyyteen pyrkiminen tulee edulliseksi, 
sillä toimivat tilat vähentävät muutostarvetta, lisäävät 
toimintojen sujuvuutta ja nopeuttavat asiointia.

Uuden kirjastotalon rakennushankkeesta on tarkoi-
tus tulla esteettömyyden mallihanke, joten siihen kiinni-
tetään huomiota suunnittelun kaikissa vaiheissa. Kirjas-
toilla on oma esteettömyysryhmä, jonka puheenjohtaja, 
kirjastonjohtaja Matti Hjerppe on myös kirjastojen edus-
tajana suunnittelukokouksissa. Teknisellä osastolla on 
myös oma asiantuntijaryhmä, joka käy kaikki suunnitel-
mat läpi nimenomaan esteettömyyden kannalta. 

Kokoelmatyö

Uuteen rakennukseen on vuonna 2012 muuttamassa 
arviolta n. 1,5 miljoonaa nidettä. Valtavien kokoelmien 
yhdistäminen vaatii pitkäjänteistä valmistelutyötä, joka 
on aloitettu jo vuonna 2007. 

Vuonna 2008 sovittiin uuden kirjaston luokitusjär-
jestelmästä, jonka mukaan tulevan kirjaston painettu-
jen aineistojen kokoelmat järjestetään. Luokitusjärjes-
telmän pohjaksi otettiin kansainvälinen UDK-järjestelmä, 
joka on alanmukainen ja numeraalinen. Siitä muokattiin 
oma sovellus. Kokoelmia on jo osassa kirjastoja alettu 
ryhmittämään uudestaan, mikä tarkoittaa usein pien-
ten aiheenmukaisten luokkien yhdistämistä, mutta myös 
suurten luokkien pilkkomista. Lähtökohtana on ollut, 
ettei missään luokassa olisi alle 200 nidettä. Kokemus 
on osoittanut, että asiakkaat löytävät huonosti aineistoa 
sellaisista aiheenmukaisista luokista (numeraalisista ”hyl-
lyosoitteista”), joissa on vain vähän aineistoa (aiheeltaan 
suppeita luokkia).

Myös tarpeettomien päällekkäisyyksien karsinta on 
aloitettu kirjastoissa – kaiken kaikkiaan vuonna 2008 
poistettiin keskustan kirjastoissa yli 40 000 monografi-
anidettä. Kaikessa karsinnassa huomioidaan karsittavan 
aineiston käyttötarve mm. lainauslukujen valossa. 

Uuden Kaisa-talon  
poikkileikkaus.  

Kuva Arkkitehtuuri-
kilpailun arvostelu-

pöytäkirjasta
(www.helsinki.fi/ 

kirjastot2015/ 
arvosteluaineisto.pdf)
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Elektronisen julkaisemisen 
palvelut – tieteellisen aineistojen 
säilyttäminen

Vuosiksi 2007–2009 laaditun strate-
giansa mukaisesti Helsingin yliopisto 
profiloituu tulevaisuudessa erityises-
ti tutkimukseen ja tutkijankoulutuk-
seen. Viime vuosina Helsingin yliopis-
ton kirjastot ovat määrätietoisesti 
kehittäneet tutkimusjulkaisujensa säi-
lytyspalveluja ja verkkojakelua. Kehit-
tämiseen on panostettu osana kam-
pus- ja tiedekuntakirjastojen virkatyötä. Opetusministeriö 
on tukenut sitä huomattavalla hankerahoituksella myön-
tämällä Tieteellisten aineistojen verkkopalveluhankkee-
seen 2007–2009 keskustakampuksella yhteensä 900 000 €.

Kampuskohtaisia, eri tieteenalojen tarpeisiin kehi-
tettyjä paikallisia julkaisuarkistoja ovat Carhu (Keskusta), 
TDS (Meilahti), Katja (Kumpula) ja DViikki (Viikki). Kirjas-
tolaitoksen toiminnallista rakentumista kohti yhtenäistä 
tietopalveluorganisaatiota merkitsee mm. se, että näistä 
ollaan siirtymässä kohti keskitetysti ylläpidettyä Helsingin 
yliopiston julkaisuarkistopalvelua. Vuonna 2008 siirty-
mistä valmisteltiin hankkimalla yliopiston tietotekniik-
kaosastolta yhteinen palvelin, jolle arkistoarkkitehtuuri 
pystytetään. 

Kuten Hannele Niemi esipuheessaan toteaa, kirjas-
tojen uudistuviin tehtäviin tulee sisältymään odotus yhä 
laajempien tietovarantojen arkkitehtuurin hallinnasta. 
Järjestelmien keskitetty ylläpito on edellytyksenä kam-
puskirjastojen osaamisen täysipainoiselle suuntaamiselle 
nimenomaan tieteenalapalveluihin ja tieteenalakohtais-
ten sisältöjen hallintaan.

Verkon arkistojen avoimuus ja päätös 
rinnakkaistallentamisesta

Helsingin yliopisto pyrkii tukemaan vapaata pääsyä tie-
teelliseen tietoon kansainvälisen akateemisen tutki-
mustiedon avointa saatavuutta korostavan open access 
-liikkeen hengessä. Yliopisto on muiden Suomen tiede-
korkeakoulujen mukana allekirjoittanut Berliinin ja Bu-
dapestin julistukset, joiden tarkoituksena on lisätä tutki-
musjulkaisujen avointa saatavuutta maailmanlaajuisesti. 

Helsingin yliopiston johto linjasi toukokuussa 2008 
rehtori Ilkka Niiniluodon päätöksellä, että yliopiston tut-
kimuksen piirissä toimivien julkaisevien tutkijoiden tulee 
rinnakkaistallentaa kopio tieteellisessä lehdessä ilmesty-
neestä tutkimusartikkelistaan yliopiston ylläpitämään jul-
kaisuarkistoon (Rehtorin päätös 126/2008). Linjaus, joka 
on laatujaan ensimmäinen Suomessa, koskee yksittäisiä 
tutkimusartikkeleita (ei monografioita eikä temaattisia 
artikkelikokoelmia) ja koskee 1.1.2010 tai sen jälkeen 
julkaistaviksi hyväksyttyjä artikkeleja. 

Tutkimuksen tukipalvelut
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Tavoitteena on hyödyntää yliopistoon vuonna 2008 
hankittua tutkimustietojärjestelmää rinnakkaistallennet-
tavien artikkelien tallennuskanavana ja yliopiston julkai-
sutuotantoa esittelevänä portaalina. Verkkoon saatavil-
le asetetut tutkimusjulkaisut ja niihin liittyvät data ja 
muu tukiaineisto vahvistavat yliopiston yhteiskunnallista 
vuorovaikutusta. Näin julkaisuarkistopalvelut edistävät 
yliopiston strategian mukaista tavoitetta toimia aktii-
viseen vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvassa 
yhteistyössä muun yhteiskunnan kanssa.

Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö järjesti yh-
teistyössä Helsingin yliopiston kehittämisosaston tutki-
mus- ja innovaatiopalveluiden ja Yliopistopainon kanssa 
Julkaisijan iltapäivän syyskuussa 2008. Siinä käsiteltiin 
rinnakkaistallennuspäätöksen toteutusta ja tutkimustie-
tojärjestelmän hankintaa.

Helsingin yliopiston kirjastot ovat yhteistyössä kan-
sallisten toimijoiden (Kansalliskirjasto, CSS) ja yliopiston 
muiden yksiköiden (tietotekniikkaosasto, opetusteknolo-
giakeskus) kanssa kehittäneet elektronisen julkaisemisen 
palvelujen ohella myös erilaisten tutkimusaineistotyyp-
pien verkkoarkistointi- ja jatkokäyttömahdollisuuksia. 
Marraskuussa 2008 Tieteellisten aineistojen verkkopal-
veluhanke järjesti tutkimusaineistojen jatkokäytön elin-
kaarimallia ja kustannusanalyysiä käsitelleen seminaarin, 
jonka kohdeyleisönä olivat humanistis-yhteiskuntatie-
teellisten alojen tutkijat. 

Tutkimustietojärjestelmä TUHAT

Helsingin yliopiston kehittämisosaston tutkimus- ja in-
novaatiopalvelut käynnisti vuonna 2008 EU-kilpailutuk-
sen erityisen tutkimustietojärjestelmän hankkimiseksi 
yliopistoon. Kilpailumenettelyn voittanut järjestelmä 
on tanskalaisen ATIRA:n tutkimuksenhallintaohjelmisto 
PURE, joka on käytössä mm. valtaosassa tanskalaisista 
yliopistoista. Helsingin yliopiston hankkeena ohjelma 
on saanut nimen TUHAT. Tutkimustietojärjestelmä on 
tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuonna 2009.

Tutkimustietojärjestelmä TUHAT tuottaa ajantasai-
sen kokonaiskuvan yliopiston tutkimuksesta ja tarjoaa 
työkaluja tutkimuksen hallinnointiin. TUHAT kehittää 
yliopiston tutkimushallintoon aivan uusia työprosesseja. 
Tutkimustietojärjestelmä vastaa raportointitarpeisiin niin 
yliopiston sisällä kuin opetusministeriöllekin. Se tarjo-
aa välineitä tutkimuksen rahoitustiedon ja tutkimuksen 
lopputuotteiden, kuten julkaisutietojen ja tutkimusai-
neistojen, ylläpitoon ja raportointiin. Järjestelmän käyt-
töönotto helpottaa opetusministeriön tulosohjaustie-
tojen raportointia ja muita keskitettyä tiedonkeruuta 
edellyttäviä tehtäviä, esimerkiksi tulevaa tutkimuksen 
arviointia vuonna 2011. 

Tutkijalle ja tutkimusryhmille järjestelmä tarjoaa 
välineen tutkimustulosten ja tutkimustiedon levittämi-
seen tutkimushenkilöstön ansio- ja julkaisuluettelotyö-
kalujen avulla. Samoin kuin julkaisuarkistopalvelut, tut-

kimustietojärjestelmän käyttöönotto tukee yliopiston 
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen perustehtävää.

Tutkimustietojärjestelmän julkaisurekisteriosuus kor-
vaa yliopiston nykyisen, kirjastojen yhdessä Kansalliskir-
jaston kanssa ylläpitämän julkaisutietokannan JULKIn ja 
useita osaamistietokantoja (ASTI, MUTI, TUHTI). Helsingin 
yliopiston kirjastojen edustajat ovat osallistuneet tiivisti 
tutkimustietojärjestelmän hankintaprojektiin ja vuoden 
2008 lopulla käynnistyneeseen määrittelytyöhön. Kir-
jastohenkilöstöllä on keskeinen rooli myös uuden tutki-
mustietojärjestelmä TUHATin julkaisutietojen keruussa, 
ylläpidossa, tallennuskoulutuksessa ja neuvonnassa.

Kansalliskirjasto: digitointihankkeita, 
laitehankintoja, kokoelmapalveluita 

Digitoidut painetut aineistot ovat e-julkaisujen huomat-
tava ryhmä. Kansalliskirjasto käynnisti vuonna 2008 usei-
ta digitointihankkeita, jotka edistävät sen kokoelmien 
saatavuutta. Näitä ovat opetusministeriön rahoittama 
ns. massadigitointi, joka käsittää kansalliskokoelman mo-
nografiat ja aikakauslehdet sekä C-kasetit, Historiallisen 
sanomalehtikirjaston laajentaminen vuoteen 1917 sekä 
Turun Akatemian väitöskirjojen digitointi. Digitoitujen 
aineistojen käyttöönasettaminen tapahtuu vuonna 2010. 

Mikkelissä sijaitsevaan Kansalliseen digitointikes-
kukseen hankittiin Pohjoismaiden ensimmäinen auto-
maattiskanneri. Se vahvistaa osaltaan Kansalliskirjaston 
strategisesti keskeistä tavoitetta, digitaalisen kirjaston 
rakentamista ja varmistaa uhanalaisen kulttuuriperinnön 
säilymistä. Automaattiskanneri nopeuttaa, tehostaa ja 
automatisoi prosesseja sekä parantaa tuottavuutta. Laite 
voi skannata esimerkiksi 200-sivuisen teoksen noin 20 mi-
nuutissa. Työ sujuu lähes kymmenen kertaa nopeammin 
kuin käsin tekemällä.

Asiakaspalautteen perusteella Kansalliskirjasto teki 
merkittävän investoinnin digitaalisiin mikrofilmilaittei-
siin. Käyttäähän koti- ja ulkomaisia mikrofilmejä (esim. 
sanomalehtiä) lähes kymmenesosa kirjaston asiakkaista 
erilaisten tutkimusten tausta-aineistona. Kaikkiaan tar-
jolla on seitsemän digitaalista mikrofilmilaitetta, jotka 
selvästi helpottavat asiakkaiden tekemää tutkimustyötä.

Kansalliskirjaston keskeinen tehtävä on tukea ja edis-
tää humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Tätä 
tehtäväänsä kirjasto tekee keräämällä ja kuvailemalla 
sekä asettamalla käyttöön suomalaisen julkaisutuotan-
non, ylläpitämällä historiallisia kokoelmiaan sekä hank-
kimalla ajantasaista tiedekirjallisuutta. Kansalliskirjasto 
suojasi ja järjesti 465 hyllymetriä vuoden aikana karttu-
nutta kulttuuriperintöaineistoa kokoelmiin sekä haravoi 
63 miljoonaa tiedostoa verkkoarkistoon. 

Kansalliskirjaston kokoelmapolitiikka ja siihen liittyvä 
hankintaohjelma valmistui ja hyväksyttiin kirjaston joh-
tokunnan kokouksessa 12.12.2008. Kokoelmapolitiikan 
valmistelussa tehtiin hedelmällistä yhteistyötä keskusta-
kampuksen tiedekuntien ja tiedekuntakirjastojen kanssa. 
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 K
irjastotyön muuttuminen on 
merkinnyt ja tulee merkitse-
mään suuria haasteita kaikil-
le, jotka toimivat sen piiris-

sä. Uudentyyppiset palvelut vaativat 
uusiutuvaa ja ajantasaista osaamista, 
sen lisäksi uudenlaista asennoitumis-
takin kirjastotyöhön ja palveluiden 
toteuttamiseen. Helsingin yliopiston 
kirjastoissa rakenteellinen kehittä-
minen eteni vaihe vaiheelta vuonna 
2008. Uudelleenorganisoitavien pal-
velujen ja työprosessien kokonaisuus 
alkoi hahmottua yhä selvemmin. Samalla toimintaym-
päristön nopea ja dynaaminen muutosvaihe vaati syven-
tymistä henkilöstön olemassa olevaan osaamispohjaan, 
jolta ponnistettaisiin eteenpäin. 

Kirjastonjohtajien toimeksiannosta perustettiin työ-
ryhmä, johon koottiin pitkän työkokemuksen kirjastotyös-
sä hankkineita ja nuoruuden innolla työhönsä suhtautuvia 
Helsingin yliopiston kirjastolaisia. Työryhmässä tavoiteltiin 
mm. näkemystä siitä, miten hyvin äskettäin hankittu kir-
jastoalan koulutus tukee työssä selviytymistä.

Kirjastohenkilöstön olemassa olevan osaamisen laaja 
selvitys tehtiin elokuussa 2008 Osaaminen ja osaamis-
tarpeet esille -kyselynä. Tiedon keruun lisäksi haluttiin 
herättää henkilöstöä miettimään omaa osaamistaan ja 
sen kehittämistä. Vastausprosentti oli 76 ja vastaajien lu-
kumäärä yhteensä 203. Tulokset antoivat runsaasti käyt-
tökelpoista tietoa suunnittelun tueksi.

Kirjastohenkilöstön koulutustaso osoittautui kor-
keaksi. Vastanneista 94 prosenttia oli ylioppilaita. Ylem-
pi korkeakoulututkinto oli 59 %:lla ja lisäksi vähintään 
alempi korkeakoulututkinto 13 %:lla. Tohtorin tutkinto 

Näkökulmia henkilöstön osaamiseen ja

oli vastaajista kuudella ja kahdella lisensiaatin tutkinto.
Erityisesti haluttiin tietoja kirjasto- ja informaatioalan 

opinnoista. Yliopistossa alaa pääaineenaan opiskelleita 
oli 27 henkilöä, kahdeksan henkilöä ilmoitti tutkinnon 
suorittamisen olevan kesken. Lisäksi noin 50 henkilöllä 
oli informaatiotutkimuksesta aineopintoja sivuaineena ja 
kolmella henkilöllä syventäviä opintoja. Noin 40 henki-
löllä oli muita kirjasto- ja informaatioalan opintoja mui-
den oppilaitosten tutkinnoissa. Teknillisen korkeakoulun 
täydennyskoulutuskeskuksen informaatiopalvelukurssin 
suorittaneita oli vastaajista noin 30 henkilöä. Kirjastohen-
kilöstö on suorittanut myös muita erilaisia kirjastoalan 
kursseja ja opintoja ulkomailla.

Työhyvinvointi

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalveluiden mu-
kaan työhyvinvointi syntyy töissä, töitä tekemällä. Se on 
sekä yksilön että yhteisön kokemus. Työhyvinvointi luo-
daan yhdessä ja se pohjaa johtamiseen, osaamiseen ja 
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työn hallintaan sekä osallisuuteen. Se nostattaa innos-
tusta ja yhteisöllisyyttä ja antaa puhtia matkalla kohti 
määritettyjä ja yhteisesti ymmärrettyjä tavoitteita, tu-
loksellisesti ja innovatiivisesti.

Helsingin yliopiston kirjastojen työhyvinvoinnin ke-
hittämisessä on johtoajatuksena ollut juuri osaamisen 
ja työn hallinnan kokemuksen tärkeys. Rakenteellisen 
muutoksen alkaessa työhyvinvointia päätettiin seura-
ta, jotta voitaisiin heti tarttua tilanteeseen, mikäli hen-
kilökunnan työssä jaksamisessa todettaisiin puutteita. 
Kirjastojen työilmapiirikysely toistettiin lokakuussa 2008 
noin puolitoista vuotta edellisen jälkeen. Koko aineiston 
vastausten keskiarvot olivat hieman nousseet edelliseen 
kertaan verrattuna. Vastausprosentti oli tälläkin kertaa 
hyvä, lähes 67 prosenttia (vuonna 2007 68 %).

Johtamisen tasoon tyytyväisiä oli vastaajista lähes 
60 prosenttia. Tyytyväisyydessä ei ole juurikaan eroja 
eri-ikäisten keskuudessa, joskin yli 60-vuotiaat antoivat 
hieman parempia arvioita ja alle 30-vuotiaat huonom-
pia kuin keskiryhmät. Verrattuna muihin vastauksiin voi-
daan päätellä, että iäkkäät kokivat työn sisällön ja sen 
haasteellisuuden vastaavan paremmin odotuksiaan ja 

he tunsivat myös pystyvänsä käyttämään osaamistaan 
paremmin hyväkseen. Johtajat ja esimiestehtävissä toi-
mivat ovat suhteellisesti yliedustettuina vanhemmissa 
ikäryhmissä. Heidän vastauksena olivat jonkin verran 
myönteisempiä kuin muiden vastaajien yleensä kaikissa 
kysymysryhmissä.

Tiedotukseen kohdistetaan usein kritiikkiä tämän 
kaltaisissa kyselyissä. Kirjastojen rakenteelliseen kehittä-
miseen liittyvässä toiminnassa tiedottamiseen on pyritty 
panostamaan. Tiedotuksen monipuolisuuteen oltiinkin 
tyytyväisiä. Parhaimpina kanavina pidettiin yleisiä tiedo-
tustilaisuuksia ja Helsingin yliopiston intranetin, Alman, 
kirjastohenkilöstön työryhmäaluetta. Muut tiedotusta-
vat, kuten kirjastoyksikköjen omat tilaisuudet, täyden-
tävät näitä kanavia.

Vuonna 2008 kirjastojen yhteinen työhyvinvointiryh-
mä Hyty jatkoi toimintaansa toteuttamalla mm. edellä 
kuvatun työilmapiirikyselyn ja suunnittelemalla ja toteut-
tamalla kirjastolaisten perinteisen Kesän avauksen 3.6. 
Sen teemana oli tällä kertaa liikunta. Juhlan osallistujille 
oli tarjolla kesäisiä pelejä tikanheitosta mölkkyyn muun 
ohjelman ja vapaamuotoisen yhdessäolon ohella.
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Kokemuksia ja ajatuksia työuran eri vaiheilta – haastateltavana kaksi kirjastonhoitajaa

Eeva Peltonen

Kirjastonhoitaja
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto

Eeva Peltosen ura Helsingin yliopiston 
kirjastolaitoksessa alkoi 1970-luvulla val-
tiotieteellisen tiedekunnan kirjastosta 
kesäapulaisena. Vuosien varrella tehtä-
vät ovat muuttuneet, mutta Eeva on aina 
innokkaasti tarttunut uusiin haasteisiin. 
Nyt Eeva on siirtymässä uuden Helsingin 
yliopiston kirjaston keskitettyihin palve-
luihin. 

Sinulle on kertynyt työkokemusta  
monenlaisista tehtävistä, eikö niin?
— Kirjastourani alkuvaiheessa toimenku-
vaan sisältyivät alun perin etenkin kokoelmiin han-
kitun kirjallisuuden ja opinnäytteiden sisällönku-
vailuun liittyvät tehtävät. Pienehköissä kirjastoissa 
työntekijöiltä vaaditaan kuitenkin laajaa osaamista. 
Kirjastojen tehtävien muuttuessa ja laajetessa ennes-
täänkin monipuoliset toimenkuvat rikastuvat entises-
tään. Ennen pitkää tehtäviä joudutaan priorisoimaan 
ja näin toimenkuvat ja työjaot elävät vuosien varrella.

Miten kohtaamiset asiakkaiden kanssa ovat 
muuttuneet?
— Urapolkuni alkuvaiheissa ennen muuta välittö-
mät, henkilökohtaiset suhteet asiakkaisiin olivat 
tärkeitä. Vielä 1980-luvulla tutkijatkin kävivät ahke-
rasti kirjastossa tuolloin vain painettuina saatavilla 
olevien lehtien vuoksi. Kirjastossa syntyi usein asi-
akkaiden kanssa antoisia keskusteluja. Niissä keh-
keytyi monenlaisia ideoita ja ehdotuksia kirjaston 
palveluissa huomioon otettaviksi, julkaisujen tilaus-
ehdotuksia ym.

Tällä vuosituhannella asiakkaiden kanssa kom-
munikointi on siirtynyt verkkoon. Tärkeää on silti 
huolehtia yhteyksistä laitosten henkilökunnan kanssa 
ja solmia henkilökohtaisia kontakteja. Suoran yhtey-
denpidon merkitys korostunee entisestään tulevai-
suudessa, kun tiedekuntakirjastot irrotetaan hallin-
nollisesti tiedekuntien yhteydestä.

Millaisten asioiden parissa työskentelet nykyään? 
Mitä seuraa jatkossa?
— Toimenkuvassani ovat viime vuosina painottuneet 
e-kirjastoon, e-julkaisemisen palveluihin ja kirjasto-
jen yhteiseen verkkoviestintään liittyvät tehtävät. 
Nämä tehtävät kuuluvat tulevassa kirjasto-organi-
saatiossa keskitetysti hoidettaviin, yhteisiin tehtäviin. 

Helsingin yliopiston kirjastojen yhteisiin tehtäviin 
olen päätynyt vähitellen vuosien kuluessa erilaisiin 
yhteistyökuvioihin osallistumiseni myötä. Minun ei 
ole ollut vaikeaa perustella kirjastoni johtajalle sitä, 
että avainasiakkaitammekin ajatellen on hyödyllistä 
osallistua aktiivisesti Helsingin yliopiston kirjastojen 
yhteisen tiedotuksen, yhteisen e-lehtitietokannan ja 
yhteisen NELLI-portaalin kehittämiseen. 

Mielestäni kirjaston johdon avarakatseisuus ja 
kannustava suhtautuminen siihen, että työtekijät tu-
tustuvat ja tarttuvat oma-aloitteisesti uusiin asioihin 
on ollut ja on jatkossa uuden kirjaston tärkeä me-
nestystekijä. Uusia haasteita ei pystytä kohtaamaan, 
jos vallitsevana asenteena on, että odotellaan aina 
konkreettisia toimeksiantoja esimiehiltä.

Työurani loppuvuosiin sisältyy paljon uutta yli-
opiston kirjastolaitoksen rakenteellisen kehittämisen 
ja kirjastojen toiminta-alueen muuttumisen vuoksi. 
Olen päässyt etuajassa, jo ennen ensi vuodenvaih-
teessa tapahtuvaa organisaatiomuutosta, työsken-
telemään uudessa ympäristössä. Kirjastopalvelujen 
koordinointiyksikössä olen lähellä niitä ihmisiä, joi-
den kanssa olen viime vuosina tehnyt intensiivisim-
min yhteistyötä.
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Anne Kakkonen 

Kirjastonhoitaja
Kumpulan tiedekirjasto 

Anne Kakkonen tuli lähes heti valmis-
tumisensa jälkeen maaliskuussa 2008 
kirjastonhoitajaksi Kumpulan tiedekir-
jastoon. Annen pääasiallisena tehtävä-
nä Kumpulassa on informaatiolukutai-
don opetuksen kehittäminen. 

Miten koet nykyisen kirjastotyösi? 
Mikä tekee siitä mielenkiintoista?
— Etenkin näinä aikoina, kun kampus-
kirjastot keskittyvät enenevässä määrin 
juuri tieteenalapalveluihin ja koulutuk-
seen, on työni varsin mielenkiintoista ja 
haastavaakin.

Miten arvelet kirjastotyön muuttuvan 
seuraavien 5–10 vuoden aikana? Miten 
asiakkaittemme tarpeet muuttuvat ja miten 
ne pitää ottaa huomioon? Onko jotain mitä 
kirjastojen pitäisi tehdä välittömästi esimerkiksi 
palvelujen suhteen?
— Suuri muutos yliopistokirjastoissa aiheutunee 
niin kutsutun Google-sukupolven saapumisesta 
opiskelijoiksi/tutkijoiksi. Nämä 1993 ja myöhemmin 
syntyneet eivät tunne maailmaa ilman internetiä, ja 
käyttävät tietokoneita ja internetin hakupalveluita 
sujuvammin kuin moni kirjaston henkilökunnasta. 

Ongelmia syntyy, kun nämä tiedonhausta omasta 
mielestään kaiken tietävät törmäävät Googleen ver-
rattuna hakutoiminnoiltaan hyvin erilaisiin kirjaston 
tarjoamiin hakujärjestelmiin, jotka ovat myös käytet-
tävyydeltään osin aika haasteellisia, ja toisaalta jou-
tuvat uuteen tilanteeseen, jossa löydetyn tiedon ar-
viointi tulee tehdä tieteellisin perustein. Tutkimusten 
mukaan varsinainen informaatiolukutaito ei ole näet 
kehittynyt samaa tahtia teknisen osaamisen kanssa.

Kirjastojen tulisikin alkaa aktiivisesti ottaa selvää 
asiakkaidensa todellisesta informaatiokäyttäytymi-
sestä ja suunnitella tiedonhakupalvelunsa vastaa-
maan näitä tarpeita, jolloin kirjastojen opetusre-
sursseja voitaisiin siirtää käyttäjäkoulutuksesta sinne 
missä tarvetta on, eli varsinaisen informaatiolukutai-
don koulutukseen.

Mitä muutos edellyttää kirjastolta ja sen kirjasto-
henkilöstöltä?
— Kirjastomaailman muutos yhä elektronisempaan 
suuntaan ja palvelukentän muutos mm. avoimen 
julkaisuarkiston myötä vaatii kirjastohenkilöstöltä 
jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä. Lisäksi kam-
puskirjastojen rekrytoinnissa on otettava huomioon 
tieteenalapalvelujen ja informaatiolukutaidon kou-
lutuksen korostuminen. 

Miten koet Helsingin yliopiston kirjasto- 
organisaation muutoksen erilliseksi laitokseksi?
— Positiivisena asiana näen kokonaisuuden selke-
nemisen, kun olemme kaikki yhden kirjaston väkeä. 
Uskoisin myös, että yhden kirjaston malli antaa hen-
kilöstölle aikaisempaa paremmat mahdollisuudet 
esim. tehtäväkiertoon vaikka eri yksikköjen välillä 
ja tuottaa uusia urapolkumahdollisuuksia.

Kun kirjastot irrotetaan tiedekunnista, on tärkeä 
pitää huoli kontaktien säilymisestä tiedekuntien ja 
kirjastojen välillä. Eli pitäisi mahdollisuuksien mu-
kaan säilyttää kirjastojen edustajat tiedekuntien ja 
laitosten suunnittelevissa ja päättävissä elimissä.

Ideasi uuden organisaation henkilöstön yhteen hit-
saamiselle – me-hengen luomiselle?
— Yhtä kaikkialla pätevää vippaskonstia ei var-
maankaan löydy. Eiköhän se me-henki löydy jokai-
sen omasta päästä oman ja toisen työn kunnioitta-
misen kautta.
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 Y
liopistojen kansainvälinen 
yhteistyö tutkimuksen ja 
opetuksen saralla on viime 
vuosina lisääntynyt yleisen 

globalisaation ja EU-yhteyksien myö-
tä. Kirjastot ovat omalta osaltaan ra-
kentamassa korkealaatuisen kansain-
välisen tutkimuksen ja koulutuksen 
edellytyksiä. 

Helsingin yliopistolla on noin 80 
yhteistyösopimusta eri maanosissa si-
jaitsevien yliopistojen kanssa, ja tut-
kijamme ovat tunnettuja ja kysyttyjä 
asiantuntijoita monissa maissa. Tutkija- ja opiskelijavaih-
tosopimuksia tehdään entistä enemmän. Myös kirjastot 
ovat jo tottuneet vaihtuviin eri puolilta maailmaa tuleviin 
asiakkaisiinsa, joiden tiedon tarve asettaa monenlaisia 
vaatimuksia mm. kirjastojärjestelmille. 

Kirjastot seuraavat oman alansa kansainvälistä tut-
kimusta ja edistävät omalta osaltaan tutkimusinfrastruk-
tuurin kehittämistä. Helsingin yliopistossa käynnistetty 
avoimen verkkojulkaisemisen tukeminen ja julkaisuar-
kistotyö ovat tänä päivänä kirjastojen ja tiedeyhteisöjen 
keskeistä yhteistä toimintaa, ja sen osuus kirjastoammat-
tilaisten työssä näyttää kasvavan tulevina vuosina. Avoin 
verkkojulkaiseminen tekee yliopistomme tutkimusta tun-
netuksi myös maamme rajojen ulkopuolella.

Kirjastoväki on jo vuosikymmenien ajan ollut kiinnos-
tunut kansainvälisten kirjastoalan järjestöjen toiminnasta 
ja osallistunut aktiivisesti konferensseihin ja työryhmä-
työskentelyyn. Näin on saatu vaikutteita oman toiminnan 
kehittämiseen ja on voitu vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia 
muiden maiden kollegojen kanssa. 

Eräs kansainvälistymisen muoto, joka koskee erityi-

sesti kirjastojen asiakaspalveluja, on yliopistojen väliset 
vaihto- ja yhteistyösopimukset. Vaihto-opiskelijoiden ja 
tutkijavieraiden virta on osoittanut, että kirjastoväki tar-
vitsee entistä parempia kulttuurisia vuorovaikutustaito-
ja ja vankkaa, monipuolista kielitaitoa. Kansainvälinen 
opiskelijavaihto on asettanut haasteita myös informaa-
tiolukutaidon opetukseen. Kirjaston käyttöä ja tiedon-
hallinnan taitoja opetetaankin yhä useammin molempien 
kotimaisten lisäksi myös englannin kielellä.

Kansainvälisyys on tuonut kirjastoihin uusia käy-
täntöjä, vaikutteita ja ideoita. Samalla myös omia hyviä 
käytänteitä ja kokemuksia on voitu välittää maailmalla. 
Konferensseissa saadaan tietoa alan uusimmista suunta-
uksista. Niitä on pyritty ottamaan erityisesti huomioon 
tulevan yhtenäisen yliopiston kirjastotoimen suunnit-
telussa, mutta myös monien uusien asioiden, kuten esi-
merkiksi julkaisuarkistojen ja bibliometristen selvitysten 
tullessa kirjastojen toimintojen kokonaisuuteen. Amma-
tillinen näköala laajentuu ja oma kirjasto osataan nähdä 
suuremman kokonaisuuden osana.

Sanotaan että vaatimattomuus kaunistaa, mutta 

Kansainvälistynyt
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kovilla kansainvälisillä kentillä 
sillä ei enää yksin pärjää, vaan 
tarvitaan rohkeutta tuoda esille 
omia kokemuksia ja suomalai-
sissa kirjastoissa tehtyjä inno-
vaatioita. On myös hauska ha-
vaita, että omat ongelmat eivät 
olekaan kovin yksilöllisiä, vaan 
jossain toisessa maanosassa ja 
kokonaan toisenlaisessa kult-
tuurissa saatetaan painiskella 
täysin samojen ongelmien pa-
rissa. Se auttaa suhteuttamaan 
oman työn suurempaan koko-
naisuuteen.

Kansainvälisiä sopimuksia, 
yhteistyöprojekteja  
ja vierailuja

Henkilövaihto

Erasmus -ohjelman kautta tue-
taan korkeakoulujen euroop-
palaista yhteistyötä ja liikku-
vuutta. Erasmushan on kaikille 
tuttu opiskelijavaihdon yhteydessä, mutta sen kautta 
voidaan järjestää myös henkilövaihtoja. Kirjastojen kan-
sainvälinen työryhmä on valmistellut Erasmus -ohjelman 
käyttöä yhtenä Helsingin yliopiston kirjastojen henkilös-
tövaihdon kanavana ja eurooppalaisen kirjastokulttuu-
rin välittäjänä. Ensimmäiset Erasmus -ohjelman puitteis-
sa saapuneet vieraat ovat jo käyneet kirjastoissa ja uusia 
on tulossa. Henkilövaihtoa on toteutettu myös Leonar-
do da Vinci -ohjelman puitteissa.

Ensimmäinen Helsingin yliopiston kirjastoista Eras-
mus-vaihtoon lähtenyt pääsi kahdeksi viikoksi tutustu-
maan ja saamaan tietoa Glasgowin yliopistokirjaston 
hankintaprosesseista. Juuri hankintaa koskeva lisätieto 
ja -osaaminen on tärkeää, sillä oman yliopistomme tule-
van, myös toimintamalliensa puolesta uudistetun kirjas-
ton kaikki tietoaineistot hankitaan jo lähitulevaisuudessa 
entisestä poiketen keskitetysti.

Terkon opintoviikko

Terveystieteellisen keskuskirjaston Terkon kansainvä-
listä vaihtoa on järjestetty vuodesta 2007 lähtien opin-
toviikkotoimintana. Opintoviikon tarkoituksena on 
perehdyttää vierailevia lääke- ja terveystieteellisten kir-
jastonhoitajia ja informaatikkoja isäntäkirjaston toimin-
toihin ja työtapoihin. Viikon ohjelma suunnitellaan ai-
na vieraiden omien kiinnostuksen kohteiden mukaan ja 
siihen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä muihin pää-
kaupunkiseudun kirjastoihin.

Tähänastiset opintoviikkovieraat ovat tulleet Terk-
koon Venäjältä, Itä-Euroopan maista ja vuonna 2008 

Liettuasta. Parhaimmillaan 
opintoviikko tukee ammatillista 
kehittymistä ja verkostoitumis-
ta. Sen tuloksena vierailija saa 
uudenlaista perspektiiviä oman 
työnsä kehittämiseen. Opinto-
viikkokokeilut ovat olleet on-
nistuneita. Toimintaa aiotaan 
jatkaa vuonna 2009, jolloin odo-
tetaan useita vieraita Latviasta. 

Helsingin ja 
Namibian yliopistojen 
yhteistyösopimuksen 
valmistelu

Kuluneena vuonna ryhdyttiin 
valmistelemaan Helsingin yli-
opiston ja Namibian yliopis-
ton UNAMin (University of 
Namibia) välistä yhteistyöhan-
kesopimusta, jolle toivotaan 
ulkoministeriön rahoitusta. 
Kumppanuuteen ja molemmin-
puoliseen oppimiseen tähtäävä 
hanke tulisi sisältämään virkai-
lijavaihtoja ja vuotuisia yhtei-

siä seminaareja. Kirjastopalvelujen koordinointiyksikön 
organisoimiin valmisteluihin sisältyi marras-joulukuun 
vaihteessa Windhoekiin suuntautunut matka yhteis-
työkumppaneihin tutustumiseksi ja yhteistyömuotojen 
suunnittelua varten.

Transfer of Knowledge -kurssit

Transfer of Knowledge -kurssit ovat osa pohjoismais-
balttilais-venäläistä yhteistyöprojektia.
Kurssien järjestämisessä Terveystieteiden keskuskirjasto 
Terkko on suomalaisena kumppanina mukana. Kirjasto-
jen välinen toiminta pohjautuu Norjan kirjastoyhdistyk-
sen lääketieteellisen alaryhmän (SMH) ja Norjan terveys-
ministeriön yhteistyöohjelman rahoittamaan projektiin. 

Vuodesta 1999 lähtien järjestetyt kurssit on suunnat-
tu lääke- ja terveystieteellisten kirjastojen kirjastonhoi-
tajille. Nimensä mukaisesti kurssien päätavoitteena on 
nykyaikaisen kirjastotietämyksen välittäminen ja levittä-
minen. Kurssien osallistujat ovat tulleet pääasiassa Baltian 
maista ja Venäjältä, opettajat pohjoismaista ja Baltiasta. 
Vuoden 2008 keväällä Transfer of Knowledge: Providing 
and Managing Evidence Based Health Information -kurssi 
järjestettiin Kaunasissa, Liettuassa.

Vierailuja ulkomailta ja ulkomaille

Kansalliskirjasto tekee merkittävää kansainvälistä yh-
teistyötä eri kirjastojen ja kansainvälisten yhteisöjen 
kanssa. Kirjasto vastaanotti vierailijoita eri puolilta maa-
ilmaa. Heistä kaikkein arvovaltaisin oli Italian president-
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ti Giorgio Napolitano, joka vaimonsa kanssa tutustui kir-
jaston aarteisiin. Kongressin kirjaston tukiryhmä James 
Madison Council vieraili Skandinavian, Baltian ja Pie-
tarin matkansa yhteydessä Kansalliskirjastossa. Slaavi-
laisen kirjaston neuvottelukunnan kokouksessa vieraili 
Venäjän kansalliskirjaston johtaja Irina Lynden. Kirjasto 
neuvottelee yhteistyön syventämisestä Pietarin kansal-
liskirjaston kanssa.

Helsingin yliopiston kirjastojen henkilökuntaa on 
osallistunut Tilburgin yliopiston Tilburg Innovation Cent-
re for Electronic Resources -keskuksen kesäkursseille Hol-
lannissa. Kroatian Zadarissa Bobcatsss-symposiumissa on 
ollut esillä posteri ”Searching Their Way: A Study on In-
formation Seeking of Professionals and Students of Ge-
ography”. Tämän vuosittaisen tapahtuman järjestävät 
eurooppalaisten yliopistojen informaatiotutkimuksen 
opiskelijat. 

Kansainvälistä informaatiolukutaito-yhteistyötä

Helmikuussa ruotsalaiset kirjastonhoitajat tutustuivat 
Helsingin yliopiston kirjastojen informaatiolukutaidon 
opetukseen. Muuta informaatiolukutaitoon liittyvää 
kansainvälistä toimintaa oli osallistuminen Tampereella 
järjestettyyn Web-seal Summer School on Information 
Literacy and Learning Research -kesäkouluun. Samoin se, 
että Suomen yliopistokirjastojen neuvosto nimitti kevääl-
lä 2008 kansainvälisen ryhmän, jonka tarkoituksena on 
vaihtaa IL-tietoutta brittikollegoiden kanssa. Ryhmään 
kuuluu kaksi henkilöä Helsingin yliopiston kirjastoista. 
Viides Creating Knowledge -konferenssi järjestettiin 
20.-22.8. Turussa. Järjestäjänä paikallisten toimijoiden 
kanssa oli pohjoismainen informaatiolukutaidon kehit-
tämistä korkeakoulutasolla tukeva NORDINFOlit -fooru-
mi. Konferenssin esiintyjien ja osallistujien joukossa oli 
edustajia Helsingin yliopiston kirjastoista. 

Konsertti Temppeliaukion kirkossa oli EAHIL 2008 -konferenssin (European Association for Health Information 
and Libraries) sosiaalisen ohjelman kohokohtia.
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EAHIL 2008: Kohti uusia tietoympäristöjä – 
innovaatioita ja uudistumisia

EAHIL (European Association for Health Information 
and Libraries), lääke- ja terveystieteellisten kirjastojen 
yhteistyöjärjestö, edistää terveysalan kirjasto- ja tieto-
palveluammattilaisten täydennyskoulutusta ja urakehi-
tystä sekä edustaa heitä eurooppalaisissa instituutioissa 
ja WHO:ssa. Järjestössä on omat työryhmät eläinlääke-
tieteen, farmasian ja kansanterveyden alojen tietopal-
veluammattilaisille. 

Vuoden 2008 EAHIL-konferenssi ”Towards a New In-
formation Space – Innovations and Renovations” järjestet-
tiin 23.–28.6.2008 Helsingissä Finlandia-talolla ja Terveys-
tieteellisessä keskuskirjastossa Terkossa. EAHIL-konferenssi 
on lääke- ja terveystieteen kirjastojen ja tietopalvelujen 
ammattilaisille suunnattu joka toinen vuosi järjestettä-
vä tapahtuma, johon kokoonnuttiin nyt yhdennentoista 
kerran. Joka toisena vuonna järjestettävä workshop on 
järjestön toinen säännöllisesti toistuva tapahtuma.

Kesän 2008 konferenssi keräsi n. 450 osallistujaa 38 
eri maasta, pääosin Euroopasta. Järjestäjänä toimi terve-
ystieteiden kirjastonhoitajien yhdistys BMF (Bibliothecarii 
Medicinae Fenniae) yhdessä Terkon kanssa. Tapahtuman 
keskeisiä teemoja olivat virtuaaliset yhteisöt ja virtuaali-
kirjastot, uudet teknologiat ja sovellukset, markkinoin-
ti ja yhteistyö, terveystieto ja terveyden edistäminen, 
ammatillinen kehittyminen, osaamisen jakaminen sekä 
näyttöön perustuva kirjasto- ja tietopalvelutyö (Evidence 
Based Library and Information Practice). Viimeksi mai-
nittu aihe on ollut viime vuosina paljon esillä alan kir-
jastoissa. 

Konferenssin järjestäminen vaati Terkon henkilö-
kunnalta merkittävän työpanoksen. Kirjaston johtaja oli 
kansainvälisen ohjelmatoimikunnan (IPC) puheenjohtaja 
ja paikallisen järjestelytoimikunnan jäsen. Järjestelytoi-
mikunnissa oli mukana kaikkiaan yhdeksän terkkolais-
ta. Kansanterveystieto oli nyt ensimmäistä kertaa esillä 
EAHIL-konferenssin tieteellisessä ohjelmassa omassa sessi-
ossaan. Terkko on ollut erityisen aktiivinen juuri EAHILin 
Public Health Information Group -työryhmässä, joka on 
yhteistyö- ja verkostoitumisfoorumi kansanterveyskysy-
mysten parissa työskenteleville EAHILin jäsenille. Heitä 
on ryhmässä tällä hetkellä lähes 400.

Myös Viikin tiedekirjasto osallistui monin tavoin 
konferenssin järjestämiseen. Yhteensä viisi henkilöä oli 
järjestelyissä mukana erilaisissa tehtävissä, jotka liittyi-
vät suurelta osin EAHILin eläinlääketieteen ja farmasian 
työryhmien toiminnan suunnitteluun. Viikkiläiset olivat 
edustettuina kansainvälisessä ohjelmatoimikunnassa ja 
paikallisessa järjestelytoimikunnassa. Konferenssin aika-
na IPC:n jäsenet toimivat eri sessioiden puheenjohtajina.

Konferenssin järjestäjäyhdistyksen BMF:n viikkiläis-
ten ryhmä järjesti oheistapahtumia omalla kampuksel-
laan ja muualla, lähinnä EAHILin eläinlääketieteen työ-
ryhmään (European Veterinary Libraries Group, EVLG) 
kuuluville tietopalveluammattilaisille. Ryhmä tutustui 
mm. Viikissä sijaitsevaan Yliopistolliseen eläinsairaalaan 
ja tiedekirjaston kanssa samassa rakennuksessa toimivaan 
Helsingin kaupunginkirjaston Viikin kirjastoon. Ainoana 
”public library” -kohteena se sai erityishuomiota huomio-
ta sijainnistaan yliopistokampuksella. Virallisen ohjelman 
päätyttyä ryhmä teki risteilyn Suomenlinnaan. 

EAHIL-konferenssin 
järjestäjiä ja osallistujia. 
Kuvassa vasemmalta 
Päivi Pekkarinen, Katri 
Larmo (Terkko), Tomas 
Allen (WHO) ja Mary 
White (Iowan yliopisto).
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Tilastot

Helsingin yliopiston kirjastot -kokonaisuus vuosina 2004–20081

Paikallislainaus ja kirjastokäynnit

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Paikallislainat, uusinnat ja lukusalilainat 2 638 469 2 719 639 2 765 457 2 816 780 2 594 930

Kirjastokäynnit 1 964 885 1 876 329 1 973 694 1 835 185 1 781 750

2004 2005 2006 2007 2008

Tiedonhankinnan opetus

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Opetustunnit 1 600 1 800 1 630 1 640 1 595
Osallistujat 9 100 8 380 9 660 9 610 10 460

2004 2005 2006 2007 2008

1 Luvut eivät sisällä Kansalliskirjastoa.
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E-aineistojen käyttö

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

E-lehdet, katsotut tietueet 859 200 1 461 700 1 319 300 1 583 200 1 774 881

Bibliografiset tietokannat, haut 1 068 200 2 500 900 2 798 000 3 224 300 3 071 594

Hakuteos- ja sanakirjatietokannat, haut
* tilastointi muuttunut

3 089 000 4 255 900 4 564 400 4 756 700 183 351*

2004 2005 2006 2007 2008

Aineistohankintakulujen (4,3 milj. euroa) jakaantuminen vuonna 2008

Painetut kausijulkaisut 24 %

Painetut kurssiaineistot 12 %

Muu aineisto 1 %

Elektroninen muu aineisto 9 % 

Sähkökirjat 1 %

Painetut monografiat 14 %

Elektroniset kausijulkaisut 39,0 % 

Elektroniset kurssiaineistot 0 % 

Aineistohankintakulujen jakaantuminen

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Muu aineisto 16 17 26 36 24

Elektroninen muu aineisto 108 193 305 423 391

Sähkökirjat 53 36 17 20 45

Elektroniset kurssiaineistot 0,4 0,0 0,2 5,3 1,8

Elektroniset kausijulkaisut 1 187 1 326 1 541 1 639 1 663

Painetut monografiat 601 505 639 622 586

Painetut kurssiaineistot 349 823 374 454 516

Painetut kausijulkaisut 1 231 1 253 1 135 1 226 1 035

2004 2005 2006 2007 2008
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E-aineistojen hankintamenon jakautuminen maksajatahojen kesken

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

OPM:n FinELib-tuen osuus 21 % 509 524 567 517 560

Yliopiston tuki e-hankintaan 18 % 360 357 436 462 470

Elsevier-sopimuksen osuus (tiedekunnat) 30 % 593 650 696 756 808

Epäsuora hankinta (tiedekunnat) 7 % 33 66 192 177 194

Kirjastojen osuus 24 % 362 483 540 693 629

2004 2005 2006 2007 2008

Kirjastojen kulurakenne (20,7 milj. euroa) vuonna 2007

Henkilöstökulut 48 %

Kirjastoaineisto
kulut, ml epäsuorat 21 % 

Tilakulut 26 %

Tietotekniikka ja tietoliikenne 2 % 

Muut kulut 3 %

Kokoelmien huolto 0,3 % 

Kirjastojen kulurakenne (1000 euroa)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Muut kulut 770 881 613 618 650
Tietotekniikka ja tietoliikenne 309 311 242 329 341

Tilakulut 4 767 5 250 5 314 5 362 5 345
Kokoelmien huolto 47 46 63 58 61

Kirjastoaineistokulut, ml epäsuorat 3 545 4 152 4 038 4 941 4 261
Henkilöstökulut 8 465 8 669 8 723 8 929 10 054

2004 2005 2006 2007 2008
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Helsingin yliopiston kirjastolaitos 2008

Kirjastokäynnit 2006 2007 2008

HY-kirjastot 1 973 700 1 835 200 1 781 750

Kansalliskirjasto 210 400 199 500 190 500

yhteensä 2 184 100 2 034 700 1 972 250

Paikallislainaus,  
uusinnat ja  
lukusalilainat

2006 2007 2008

HY-kirjastot 2 765 500 2 816 780 2 594 930

Kansalliskirjasto 554 800 538 000 512 720

yhteensä 3 320 300 3 354 780 3 107 650

Kaukopalvelu 2007 2008

Annetut 
kaukolainat

Saadut 
kaukolainat

Kaukolainat 
yhteensä

Annetut 
kaukolainat

Saadut 
kaukolainat

Kaukolainat 
yhteensä

HY-kirjastot 20 800 8 700 29 500 18 440 7 190 25 630

Kansalliskirjasto 2 400 1 800 4 200 1 930 1 790 3 720

yhteensä 23 200 10 500 33 700 20 370 8 980 29 350

Tiedonhankinnan 
koulutus

2006 2007 2008

Opetustunnit Osallistujat Opetustunnit Osallistujat Opetustunnit Osallistujat

HY-kirjastot 1 630 9 660 1 640 9 610 1 595 10 460

Kansalliskirjasto 115 410 80 440 66 478

yhteensä 1 745 10 070 1 720 10 050 1 661 10 938

Henkilöstö henkilömäärä vuoden lopussa tehdyt henkilötyövuodet

HY-kirjastot

2008 286 255

2007 276 247

2006 275 252

Kansalliskirjasto

2008 265 254

2007 285 264

2006 213 262
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Kokoelmien kartunta 
(säilytysyksikköä)

Painetut 
monografiat

joista ostettuja Painetut 
kausijulkaisut

joista ostettuja

HY-kirjastot

2008 66 000 31 400 11 500 5 530

2007 63 700 30 900 233 600* 4 400*

2006 65 200 26 800 26 500 7 000

Kansalliskirjasto

2008 24 470 6 650 11 970 1 380

2007 30 400 8 600 12 100 1 400

2006 30 200 9 900 11 600 1 500

*2007 laskentakaava muuttunut

Kokoelmien luettelointi 2007 2008

Luetteloidut 
tietueet 
yhteensä

Lisätyt 
tietueet

Lisätyt tietueet 
muihin 

tietokantoihin

Luetteloidut 
tietueet 
yhteensä

Lisätyt 
tietueet

Lisätyt tietueet 
muihin 

tietokantoihin

HY-kirjastot (Helka) 980 500 35 300 24 700 1 333 000 35 700 24 550

Kansalliskirjasto  
(Helka + Fennica)

1 801 600 30 100 26 700 2 627 400 66 100 1 090

Tilat Käytössä olevat tilat m2 Hyllymetrit

2006 2007 2008 2006 2007 2008

HY-kirjastot 28 860 28 400 28 130 85 460 80 900 80 750

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

yhteensä 53 760 53 300 53 030 191 360 186 800 186 650

Kulut (1 000 €)
Palkat ja 

henkilöstö-
koulutus

Kirjasto-
aineisto kulut 

Kokoelmien 
huolto

Tilakulut Tieto-
tekniikka

Muut kulut yhteensä

HY-kirjastot *)

2008 10 054 4 261 61 5 345 341 650 20 711

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

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

Kansalliskirjasto **)

2008 10 453 657 47 4 260 1 081 1 358 17 856

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

*) Sisältää hankinnat kirjaston budjetista ja epäsuoran hankinnan, mutta ei OPM:n FinELib-tukea, joka oli 559.500 euroa v. 2008

**) ei sisällä FinELib-lisenssirahaa (toteutunut meno vuonna 2008 oli yhteensä 3.156.200 €)
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Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta 2007–2009

vararehtori Hannele Niemi, puheenjohtaja

varadekaani Hannu Riikonen

professori Markku Löytönen  

(siirtyi vararehtoriksi 1.8.2008 alkaen) 

professori Jouko Väänänen 9.10.2008 alkaen

professori Kielo Haahtela

professori Ismo Virtanen

kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen

ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm

kirjastonjohtaja Heli Myllys

kirjastonhoitaja Leena Missonen (ent. Lajunen)

tutkijakoulutettava Eija Stark

teol. yo. Tuomo Törmänen

tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara, esittelijä 

tietoasiantuntija Marja Hirn, sihteeri

Kirjastojen johtajat 2008 

Kai Ekholm, Kansalliskirjasto

Hannele Fabritius, Kumpulan tiedekirjasto  

(virkavapaalla 1.2.2006–31.1.2008 kirjaston johtajan sijai-

suutta hoiti apulaiskirjastonjohtaja Kaija Sipilä)

Maria Forsman, Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto

Matti Hjerppe, Opiskelijakirjasto

Pälvi Kaiponen, Humanistisen tiedekunnan kirjasto

Eeva Laurila, Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto  

(virkavapaalla 27.10.–31.12.08 kirjaston johtajan  

sijaisuutta hoiti Gunilla Häkli) 

Heli Myllys, Viikin tiedekirjasto

Pirjo Rajakiili, Terveystieteiden keskuskirjasto

Liisa Rajamäki, Teologisen tiedekunnan kirjasto  

(siirtyi eläkkeelle 31.3.2008) 

Ritva Hagelin, Teologisen tiedekunnan kirjasto  

1.3.2008 alkaen

Tuula Ruhanen, Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan  

kirjasto

Rehtorin asettama projektiryhmä ja 
ohjausryhmä 23.10.07–31.3.2008  
(rehtorin päätös 225/2007)

Projektiryhmä
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara,  

puheenjohtaja

kirjastonjohtaja Matti Hjerppe

kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen

apulaiskirjastonjohtaja Maria Kovero

kirjastonjohtaja Heli Myllys

kirjastonjohtaja Kaija Sipilä

pääsuunnittelija Ari Rouvari 

(varajäsen kirjastonhoitaja Leena Missonen)

opiskelija Harri Waltari

projektipäällikkö Iiris Karppinen, sihteeri

suunnittelija Tiina Äärilä, sihteeri 

Ohjausryhmä
vararehtori Hannele Niemi, puheenjohtaja

dekaani Hannu Niemi

professori Arto Haapala

professori Eero Puolanne 

Rehtorin asettama henkilöstöryhmä  
13.8.2008–31.12.2009 (rehtorin päätös 160/2008)

vararehtori Hannele Niemi, puheenjohtaja

dekaani Aila Lauha 

kirjastonjohtaja Hannele Fabritius 

kirjastonjohtaja Matti Hjerppe 

kirjastonjohtaja Heli Myllys 

kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili 

henkilöstöasianpäällikkö Jaana Sirkiä 

tietoasiantuntija Eeva-Liisa Viitala 

(varajäsen informaatikko Ulla Neuvonen)

tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara 

opiskelija Rita Jailo

projektipäällikkö Iiris Karppinen, sihteeri

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

Helen Uglow, London Business School ja Vesa Taatila, 

Laurea-ammattikorkeakoulu, lääketieteellisen tiedekunnan 

yliopistokoulutuksen arviointivierailijat, Terkko 29.9.08 

Alan Smith, Director, State Library of South Australia, 

Kirjastopalvelujen koordinointiyksikön vieraana 

13.–14.10.08

Agnes Balint, kirjastonhoitaja, University and National 

Library of the University of Debrecen, Hungary, Kirjasto-

palvelujen koordinointiyksikön vieraana 10.11.–14.11.08

Kirjastoissa kävi edellisten lisäksi useita kotimaisia ja 

ulkomaisia vieraita ja vierailijaryhmiä.

Näyttelyt, seminaarit, muut tapahtumat

Opiskelijakirjasto 150 vuotta – Juhlavuoden tapahtumat: 

•	 Kirjasto tilassa ja ajassa -juhlaseminaari 12.5.2008 

•	 Pääjuhla 23.10.2008

Näyttelyt

•	 15.1.–1.3.	Kammio	vai	kauppakeskus?	

•	 4.3.–4.5 Loppuun luettu 

•	 6.5.–29.6. Eräpäivä

•	 1.7.–27.8. I-XXVI

•	 29.8.–12.10. ABC:stä TVT:hen

•	 14.10.–23.12. Onneksi on perjantai...

(Juhlavuosisivu: 

www.helsinki.fi/opiskelijakirjasto/juhlavuosi/index.htm)

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto

•	 Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston Kirjallinen Sa-

lonki 14.1.08. Tilaisuudessa keskusteltiin Matti Peltosen 

kirjasta Lukkari Saxbergin rikos ja herännäispappilan 

etiikka sekä Katarina Eskolan kirjasta Annan aika – 

erään papinrouvan keskeneräinen elämä.

•	 Kuvia Kiinasta. Anita Stipan valokuvanäyttely valtiotie-

teellisen tiedekunnan kirjaston aulassa 9.–30.6.08. 

Humanistisen tiedekunnan kirjasto

•	 Angel Ganivet -palkintojen luovutustilaisuus 19.11.08 

humanistisen tiedekunnan kirjaston Topelian toimipai-

kassa.

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto

•	 Heijastus-näyttely kirjastossa 2.–30.5.08. Näyttelyn jär-

jestivät Käsityö- ja taidealojen monitieteisen opintoko-

konaisuuden opiskelijat opettaja Leena Jaatisen kurssil-

la (KKTL). 

•	 Käsityönopettajan koulutuksen ja Minervan kirjaston 

yhteistyönä järjestettiin Vuode-projekti, johon kuului 

laaja Vuode-kirjanäyttely Minervan kirjaston kokoelmis-

ta, tekstiilinäyttelyitä, Puhetta vuoteessa ja vuoteesta 

-luentosarja sekä kansainvälinen Crafticulation and 

Julkaisut

Lehdet
Verkkari. Kirjastolaitoksen elektroninen tiedotuslehti 

(www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/). Vuonna 2008 ilmestyi 

9 numeroa. Toimitussihteerit: Jussi Omaheimo & Tiina Äärilä

Muut julkaisut, raportit ja muistiot
Kirjasto- ja tietopalvelut. Vuosikertomus 2007

Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 52.

(www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_

julkaisuja_52_2008.pdf)

Annual Report 2007

(www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/julkaisut/Annual_

Report_2007.pdf ) 

Kirjastoyksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2007

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

Helsingin yliopiston kirjastojen asiakaskysely 2007

Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 51

(www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_

julkaisuja_51_2008.pdf)

Helsingin yliopiston hallinnonrajat ylittävä kirjasto-

yhteistyöselvitys 26.9.08

Rehtorin asettama kirjastotoimen kehittämisprojekti. 

Projektiryhmän loppuraportti (15.4.2008)

E-aineistojen kampanjaposterit. 

Vuonna 2007 alkanut kirjastojen posterikampanja jatkui 

kahdella posterilla:

	 Missä	on	kirjan	paikka?	Miten	pysyt	ajan	tasalla? 

(www.helsinki.fi/kirjastot/ajankohtaista/posteri_3.html 

www.helsinki.fi/kirjastot/ajankohtaista/posteri.html )

Vierailut kirjastoissa

Eli Bytoft, Karin Süld, Linda Östlund, kirjastonhoitajia, 

Högskolan i Borås, Ruotsi, HY:n kirjastoissa 27.–28.2.08 

Daiva Jurksaitiene (Kaunasin lääketieteellisen kirjaston 

Informaatiopalvelu), Liettua, opintoviikolla Terkossa 

15.–21.4.08

Nangula Mumba, Namibian ulkoministeri, kirjasto-

palvelujen koordinointiyksikön vieraana 19.6.2008

EAHIL-konferenssin (23.–28.6.08) yhteydessä tutustumis-

käyntejä kirjastoihin, Terkossa ja Viikin tiedekirjastossa 

26.6.08 

http://www.helsinki.fi/opiskelijakirjasto/juhlavuosi/index.htm
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 Education -konferenssi. Vuode-projektin avajaiset jär-

jestettiin kirjaston tiloissa 4.9. Näyttely oli esillä 4.9.–

31.12.08.

Teologisen tiedekunnan kirjaston piennäyttelyt:

•	 Aikakauslehti Vartija 120 vuotta

•	 Uskontotieteen professori Juha Pentikäisen 

tutkijantyö,joka liittyi samalla teologia.fi-palvelun ”Ark-

tiset uskonnot”-teemaan. Yhteistyönä toteutetun näyt-

telyn avajaistilaisuus 30.5.08.

•	 Teologisen tiedekunnan kirjaston lehtikyselyn tuloksia

Terkko

•	 Taudit taiteessa ja taide taudeissa. 12.5.08. Luento- ja 

keskustelutilaisuus / Lux Humana

•	 Kuka	on	terve?	6.10.08.	Luento-	ja	keskustelutilaisuus	/	

Lux Humana

•	 EAHIL (European Association for Health Information 

and Libraries), 11th European Conference of Medical 

and Health Libraries:  “Towards a New Information Spa-

ce – Innovations and Renovations”, Helsinki 23.–28.6.08 

•	 Medic-tietokannan 30-vuotisjuhlaseminaari 17.11.08 

•	 Näytteitä Suomen lääketieteellisten seurojen kokoel-

mista -näyttely kesäkuusta 2008 vuoden loppuun. Näyt-

telyssä oli esillä mm. vanhoja lääketieteen väitöskirjoja.

Viikin tiedekirjasto

•	 Osallistuminen EAHIL-konferenssiiin 23.-28.6.08. Viikin 

kampuksen useiden kohteiden ja tiedekirjaston esittely 

järjestön eläinlääketieteen työryhmälle.

•	 Viikki-päivä 9.10.08

•	 Matri-yhteistyöhön liittyvä seminaari Luonnonvaratutki-

muksen uudet tuulet 28.10.08

•	 Lucian markkinat, tapahtuma Infokeskus Koronassa 

12.12.08 järjestetty yhteistyönä Viikin kirjaston, Helsin-

gin yliopiston Infokeskuksen yksiköiden ja Malmin seu-

rakunnan kanssa.

•	 Kirjanäyttelyt: Itämeri yhdistää, yhteistyössä Viikin kir-

jaston (kaupunginkirjasto) kanssa näyttelyt Bio- ja muu 

uusiutuva energia, Valaita, delfiinejä, pyöriäisiä, Eläin-

ten hyvinvointi ja terveys.

•	 Läksi puut ylenemähän -näyttely 10.10.08- Infokeskus 

Koronan aulatiloissa 3. 4. ja 5. kerroksessa. MMT Tapani 

Tasasen kokoaman näyttelyn kuvat ovat peräisin hänen 

väitöskirjastaan ”Läksi puut ylenemähän. Metsien hoi-

don historia Suomessa keskiajalta metsäteollisuuden 

läpimurtoon 1870-luvulla”.

Kansallinen vuorovaikutus ja yhteistyö 

Organisaatiot ja elimet

Eduskunnan kirjaston hallitus

Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto

FinELib-konsortion ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmät

FinnOA: Suomen Open Access –työryhmä

Linnea2-konsortion ohjausryhmä

Matri -koordinaatioryhmä ja –yhteistyöryhmät

Musiikin luetteloinnin ja sisällönkuvailun valtakunnallinen 

Luumu-ryhmä

Opetushallituksen informaatio- ja kirjastopalvelujen am-

mattitutkinnon perusteiden suunnittelu ja toteutus - asian-

tuntijaryhmä

Opetusministeriö

•	 Kotimaisten	kielten	tutkimuskeskuksen	tehtävää	ja	 

toimintarakennetta selvittävä työryhmä 

•	 RAKE	(Korkeakoulukirjastojen	rakenteellinen	 

kehittäminen) ohjausryhmä

•	 Turun	korkeakoulukirjastojen	rakenteellista	 

kehittämistä koskevan selvitystyön tukiryhmä

•	 KOTA-tietokannan	tutkimusosion	kehittäminen	 

-työryhmä

RILM Finland -työryhmä

Semantic web2.0 –johtoryhmä

Suomen metsähistorian seura

Suomen museoiden ulkoisen arvioinnin työryhmä

Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry

Suomen tieteellinen kirjastoseura 

•	 hallitus

•	 työryhmät

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto

•	 varapuheenjohtajuus

•	 työvaliokunta	

Terveystieteiden ja lähialojen kirjastonhoitajien yhdistys 

Bibliothecarii Midicinae Fenniae ry

TerveSuomi.fi: kansalaisen terveysportaalin työryhmät

Valamon luostarin kirjaston hoitokunta



Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö

International Information Literacy Cooperation (CILIP) –  

yhteistyö Britannian kirjastojärjestöjen kanssa

LIBER, Euroopan tutkimuskirjastojen liitto

NORDBALT, Nordic-Baltic Association for Medical and 

Health Information

NORDINFOLIT- pohjoismainen Information Literacy  

-ohjausryhmä

NOVA, Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural Univer-

sity Network

SMIL, Skandinavisk Medicinsk Information för Lekmän  

-tietoportaalin pohjoismainen työryhmä   

SPARC Europe

TICER, Tilburg Innovation Centre for Electronic Resources 

-tukiryhmä

UNICA

•	 Scholarly Communication Core Group

WHO

•	 Terkko toimii WHO:n kansallisena tietokeskuksena

•	 Global Health Library –hankkeen sisältötyöryhmä

Järjestöt ja elimet

Arlis/Norden, pohjoismainen taidekirjastotyöryhmä

DOAJ (Database of Open Access Journals) tukiryhmän jäsen

EAHIL

•	 Board, Council, Public Health Information Group

•	 EAHIL-EVLG (European Veterinary Libraries Group)

EBLIPS: Evidence Based Library and Information Practice – 

kansainvälinen ohjelmatoimikunta

EU-tietokeskus

•	 oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto toimii 

EU-tallekirjastona

FAO, Agris (Food and Agriculture Organisation of the 

United Nations)

•	 Viikin tiedekirjasto toimii kansallisena tietokeskuksena 

ja tallekirjastona

IFLA (International Federation of Library Associations and 

Institutions) 

•	 jaokset ja työryhmät

IGELU, International Group of Ex Libris Users, jäsen 

Internatiol Conference on Qualitative and Quantitative 

Methods in Libraries, kansainvälinen ohjelmatoimikunta 

2008–2009
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