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E s ip u h e

Helsingin yliopiston kirjastotoiminnan kokonaisarviointihanke on mittava jopa kan
sainvälisessä vertailussa. Kansainvälisen paneelin tiiviin työpanoksen ohella hanke on 
sitonut aktiiviseen toimintaan kokonaiseksi vuodeksi suunnittelija Riitta Mäkisen, ar- 
viointiasiamies Aimo Virtasen ja viittä tiedekuntaa edustavat ohjausryhmän jäsenet. 
Ryhmä on kokoontunut noin kaksikymmentä kertaa. Työskentely on ollut keskustele
vaa ja hyvinkin eriäviä käsityksiä on tuotu esille usein pitkiksi venyneissä kokouksis
sa, joiden jälkeen mielipiteiden vaihtoa on jatkettu sähköpostitse. Lähtökohtana on ol
lut Helsingin yliopiston monitieteisyyden huomioon ottaminen ja sitä tukevien kirjas
to- ja tietopalvelujen kehittäminen.

Arvioinnin toteutus ei olisi onnistunut ilman yhteistyötä ja ohjausryhmän jäsen
ten prosessiin tuomaa tieteenalakohtaista asiantuntemusta ja käyttäjänäkökulmaa. Do
sentti Antti Arjavan, professori Kari Eskolan, professori Annele Hatakan, professori 
Ullamaija Kivikurun, lääketieteen lisensiaatti Kaarlo Simojoen ja opiskelija Marja Tor- 
niaisen innokas osallistuminen keskusteluun ja herpaantumaton mielenkiinto arvioin
tiprosessin toteutukseen on syvän kiitoksen arvoinen. Ensimmäiset kuusi kuukautta 
pyrittiin yhteisen tulkinnan muodostamiseen siitä, millaista opetusta ja tutkimusta tu
kevan kirjastotoiminnan tulisi eri tieteenaloilla olla. Panelistien vierailun jälkeen jä
senten ymmärrys tieteenalakohtaisista eroista syveni, ja käsitys ohjausryhmän tehtä
västä selkiytyi. Tätä ilmentää nyt käsillä oleva ohjausryhmän arviointiraportti, joka 
muotoutui yllättävän laaja-alaiseksi. Sen luvut 2 ja 3.2 on kirjoittanut pääosin Riitta 
Mäkinen ja luvut 1, 3.1 ja 3.3 pääosin Aimo Virtanen, joka vastaa myös kuvaajista ja 
taulukoista. Yhteisesti päädyimme kampus-ja tiedekuntatason käyttäjälähtöisemmillä 
toimenpide-ehdotuksilla täydentämään panelistien suosituksia, jotka painottuivat lä
hinnä kirjastotoiminnassa jo alkaneen keskittämiskehityksen arviointiin sekä toimin
nan uudelleen organisointiin koko yliopiston ja osin kansallisella tasolla.

Raportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset perustuvat suunnittelijan ja arviointi- 
asiamiehen toteuttamaan laajaan aineiston keruuseen, sen analysointiin ja tulosten ra
portointiin. Koska tarkasteltava kenttä oli laaja, tulkinnat ja johtopäätökset eivät ole 
täysin tarkkoja, mutta kokonaisuutena raportti suosituksineen osoittaa ne kohdat, jois
ta keskustelun tulisi jatkua. Kiitän lämpimimmin Riittaa ja Aimoa heidän innokkaasta 
paneutumisestaan kirjastojen toimintaan ja toimintaympäristöön sekä heidän loputto
masta työteliäisyydestään ja kärsivällisyydestään prosessin läpiviemiseksi määräajas
sa. Myös arvioitavien kirjastojen aktiivinen panos prosessissa on kiitoksen arvoinen.
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Lisäksi haluan kiittää Helsingin yliopiston kirjastotoimikuntaa mahdollisuudestani 
osallistua tähän ainutlaatuiseen hankkeeseen. Toivon, että arvioinnin käynnistämän ke
hitysprosessin tulos on Helsingin yliopiston opetusta ja tutkimusta entistä korkeatasoi
semmin ja ajanmukaisemmin palveleva kirjasto- ja tietopalvelutoiminta kampus-, tie
dekunta- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti.

Tampereella, Attilassa
21.11.2000

Maija-Leena Huotari 
Ohjausryhmän puheenjohtaja 
Tampereen yliopisto
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1 Joh d an to

1.1 K irjastojen to im in taym päris tö
Kirjastotoiminnot muodostavat keskeisen osan yliopistojen tukipalveluista. Ne liitty
vät saumattomasti yliopiston kumpaankin päätehtävään, tutkimukseen ja opetukseen, 
mutta myös yliopiston kolmannen tehtävän, yhteiskunnallisten palveluiden, menestyk
selliselle hoitamiselle toimivat kirjastopalvelut ovat tärkeät.

Niin kauan kuin tietoa on välitetty tekemällä merkintöjä jollekin materiaalille, on 
näistä kokoelmista samalla vähitellen muodostunut säilytettävää, järjestettävää ja luet
teloitavaa aineistoa, joka yliopistoissa on toiminut tärkeänä niin tiedon tallennuksen 
kuin tieteellisen keskustelunkin välineenä. Kirjastot siis pitävät yllä keskeistä instru- 
menttipalvelua, jota jotkut humanistit ovat nimittäneet myös näiden alojen labora
torioksi. Samalla ne muodostavat tärkeän sosiaalisen elementin tiedekunnille ja laitok
sille.

Kirjastojen toimintakulttuuri on sidoksissa sekä tiedeyhteisön ja ylintä opetusta 
antavan koulutusorganisaation toimintaan että hyvinvointiyhteiskunnan peruspalvelui
den turvaamiseen.

1.2 Helsingin y liopiston k irjasto
laitoksen rakenne
Helsingin yliopiston kirjastolaitos, samoin kuin muidenkin suurten, iäkkäiden ja moni
alaisten Euroopan yliopistojen kirjastolaitokset, on "syntynyt, ei luotu", ylikirjaston
hoitaja Esko Häkliä siteeratakseni. Alun perin yliopistolla on ollut yksi kirjasto. Vähi
tellen sitä täydentämään on syntynyt professoreiden huoneisiin kirjakokoelmia, ja kun 
oman huoneen hyllyt eivät ole riittäneet, kirjoja on pitänyt sijoittaa naapurihuoneisiin. 
Kun kirjojen määrä on kasvanut riittävän suureksi, on opettajan pitänyt irrottaa työpa
noksestaan muutama tunti viikossa kirjojen luettelointiin, jotta muutkin laitoksella työs
kentelevät, varttuneet opiskelijat sekä opettajat, voisivat paremmin seurata, millaista 
kirjallisuutta laitoksen hyllyiltä löytyy. Osittain kokoelmat olivat yksityisluonteisia, 
jopa professorin omin varoin hankkimia, jolloin niiden luettelointi oli epätodennäköi
sempää ja käyttö rajoittui ainoastaan luotetuimmalle lähipiirille.

Professori Matti Klinge kirjoittaa: "Se (Porthanin laatima kirjaston historia1) an
taa kuvan uusien oppien leviämisestä Turkuun, mutta tietysti sikäli puutteellisen, että 
akatemian oppineisuus kokonaisuudessaan rakentui julkisen kirjaston ohella erittäin 
huomattavassa määrin professorien yksityiskirjastojen varaan. Näin tietysti on kaikki-

1 Historia Bibliothecae Regiae Academiae Aboensis, 1771-1787
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na aikoina, mutta erityisesti silloin kun yleinen kirjasto on pieni ja ajastaan jäljessä, 
kuten Turun kirjasto pitkään oli.”2 Klingen ajatus professorien vapaaehtoisesta tuesta 
aneemiselle kirjasto(laitokse)lle on looginen, mutta sikäli riittämätön, että myös Tiha- 
vat’ vuodet saavat helposti aikaan samansuuntaista kehitystä.

Yliopiston kirjastolaitoksen syntytausta näkyy edelleenkin varsin selvästi sen ny
kyisessä organisaatiossa. Turun Akatemian kirjasto sai tosin jo varhain, eli vuonna 
1647, omat tilat saksalaisesta kirkosta. Kirjaston toiminta kasvoi ja kehittyi selkeästi 
yliopiston opetusta ja tutkimusta tukevana erillisenä instituutiona, jolla oli samalla 
myös museaalinen tehtävä. Alun perin kartunta perustui lähes yksinomaan lahjoituk
siin, mutta vuodesta 1707 kirjastolle myönnettiin edelleen voimassa oleva vapaakap- 
paleoikeus, mikä merkitsi, että sillä oli oikeus saada maksutta kaikki valtakunnassa 
painettu kirjallisuus. Tämän tosiasian vaikutuksiin kirjastojen väliseen työnjakoon sekä 
kirjastotoiminnan rahoitukseen ei tässä raportissa ole tarkoitus yksityiskohtaisesti puut
tua, vaikkakin kysymys pulpahtaakin esiin useissa yhteyksissä.3

Yliopiston kirjaston rinnalle kehittyneet useimmat tiedekunta- ja laitoskirjastot 
ovat iältään varsin nuoria. Niiden syntytausta juontuu seminaarikirjastoista, joita alet
tiin perustaa aivan 1900-luvun alussa voimakkaasti kehittyvien uusien opetusmuoto
jen tueksi. Vanhin näistä, teologinen seminaarikirjasto on perustettu vuonna 1902. Sitä 
seurasivat pian historiallis-kielitieteellisen laitoksen (eli useiden humanististen ainei
den yhteisen seminaarikirjaston) perustaminen vuonna 1904 sekä lainopillisen semi
naarikirjaston vuonna 1910. Metsäkirjasto on perustettu 1908 ja Maatalouskirjasto 
1930. Luonnontieteiden kirjastoa, joka toimi 15 vuotta yliopiston kirjaston osastona, 
edelsi Tieteellisten seurojen kirjasto, joka on perustettu jo vuonna 1899. Irtauduttuaan 
HYK:sta vuonna 1995 Luonnontieteiden kirjasto liitettiin matemaattis-luonnontieteel- 
liseen tiedekuntaan, mutta tämä jakso kesti vain hyvin lyhyen aikaa, sillä jo vuonna 
1999 kirjasto sulautui Viikin tiedekirjastoon. Muutamat luonnontieteiden laitoskirjas
tot on perustettu jo hyvinkin varhain, esimerkkinä fysiikan kirjasto, joka ilmoittaa syn- 
tyvuodekseen 1854.

Seminaarikirjastojen kehitys tiedekuntakirjastoiksi tapahtui vuosikymmenien ku
luessa, ja niistä useimpien nimi muutettiin 1950- ja 1960-lukujen taitteessa tätä kehi
tystä vastaavaksi. Vain historiallis-kielitieteellinen kirjasto jäi edelleen oppiaineryh- 
mäkirjastoksi. Se oli jo vuosisadan alussa saanut rinnalleen useita laitoskirjastoja. Pää
tös humanistisen tiedekunnan kirjaston perustamisesta siirtyi aina vuoteen 2000. Kon
sistori teki 16.8.2000 päätöksen, jonka mukaan humanistisen tiedekunnan kirjasto aloit
taa toimintansa vuoden 2001 alusta.

Helsingin yliopiston kirjaston rooli humanistien tietohuollosta vastaavana kes
kuskirjastona oli humanistisen tiedekunnan muista tiedekunnista poikkeavien kirjasto- 
olojen taustalla. Siellä laitoskirjastot muodostivat nimenomaan opetuksellisen tukimuo
don, kun taas tutkijat saattoivat useilla aloilla turvautua HYK:n laajoihin kokoelmiin.

2 Klinge, Matti: Kuninkaallinen Turun Akatemia 1640-1808. -  Helsingin yliopisto 1640-1990. -  Helsinki 
1987.

3 Arviointiprosessissa on lähdetty olettamuksesta, että HYK:n asema selvitetään erillisessä projektissa.
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Tilanne alkoi muuttua 1980-luvulta lähtien, jolloin tyytymättömyys HYK:n palveluita 
kohtaan vähitellen kasvoi, mikä johti laitoskirjastojen merkityksen korostumiseen ja 
niiden kokoelmien laajenemiseen.

Paljolti tiedekunnan koosta riippui, kulkiko kehitys tiedekunta- vai laitoskirjasto
jen suuntaan. Filosofisessa tiedekunnassa, josta myöhemmin on muodostettu kolme 
nykyistä tiedekuntaa, malli pohjautui laitoskirjastoihin, kun taas teologisessa, oikeus
tieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa perustettiin tiedekuntakirjastot. Sa
man mallin omaksui myös nuori kasvatustieteellinen tiedekunta, jonka laitosrakenne 
poikkeaa muista filosofisen tiedekunnan perillisistä. Lääketieteellisessä ja maatalous
metsätieteellisessä tiedekunnassa kirjastopalvelut rakentuivat valtakunnallisten keskus
kirjastojen varaan, mikä pitkälti turvasi niiden rahoituksen, mutta velvoitti myös muita 
kirjastoyksikköjä laajempiin palveluihin. Eläinlääketieteellisellä korkeakoululla oli 
luonnollisesti oma, valtakunnallisestikin merkittävä kirjastonsa, kun se liitettiin Hel
singin yliopistoon omaksi tiedekunnaksi.

Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen nykyinen rakenne on neliportainen:

1) Helsingin yliopiston kirjasto (HYK) on toiminut samalla sekä kansalliskirjastona 
että Helsingin yliopiston pääkirjastona. HYK: 11a on käytännössä humanistisen 
keskuskirjaston asema, mutta se ei varsinaisesti johda yliopistojen muiden kirjas
tojen toimintaa. HYK:n kansalliset tehtävät kattavat Fennica-kokoelman ylläpi
don, kansallisbibliografian laadinnan, konservointitoiminnan sekä laajat tieteel
listen kirjastojen yhteiset verkkopalvelut, joiden ydin on aikanaan siirretty ope
tusministeriön alaisuudesta HYK:lle. Kirjasto vastaa myös uusien OPM:n rahoit
tamien elektronisten verkkoaineistojen, kuten Kansallinen elektroninen kirjasto 
(FinELib), hankinnasta ja jakelun koordinoinnista. Se ylläpitää ja kehittää kan
sallista äänitearkistoa ja varautuu huolehtimaan myös radio-ja televisio-ohjelmi
en arkistoinnista. Myös elektronisten vapaakappaleiden tallentaminen ja hoita
minen on tulossa HYK:n tehtäväksi uuden vapaakappalelain myötä. HYK:ssa on 
myös ainutlaatuinen slaavilainen kokoelma, jonka vanhin osa perustuu Venäjän 
vallan aikaiseen vapaakappaleoikeuteen sekä laaja ulkomaisen kirjallisuuden ko
koelma.

2) Kampuskirjastot. 1990-luvun lopulla on perustettu kaksi keskeistä kampuskirjas- 
toa: Terveystieteiden keskuskirjasto (Terkko) Meilahteen ja Viikin tiedekirjasto 
Viikin kampukselle. Terkko toimii pääasiassa yhden, lääketieteellisen tiedekun
nan kirjastona, mutta sen palvelut ulottuvat myös sekä Helsingin yliopistolliseen 
keskussairaalaan että eräisiin alueella toimiviin tutkimuslaitoksiin. Viikin tiede- 
kirjaston toiminta perustuu yliopistossa aiemmin vähän käytössä olleeseen mal
liin, jossa rahoittajina on kaksi tiedekuntaa (maatalous-metsätieteellinen ja mate- 
maattis-luonnontieteellinen) sekä Biotekniikan instituutti.
Kumpulan kampukselle valmistuu v. 2001-2004 Kumpulan tiedekirjasto, jonka 
palvelut kattavat fysiikan, kemian, matematiikan, tietojenkäsittelyn, meteorolo
gian, geologian, geofysiikan ja maantieteen. Tiedekunta pohtii parhaillaan, mil
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lainen rakenne olisi kirjastolle toimivin: missä määrin aineisto keskitetään yhtei
seen kirjastoon ja missä määrin sitä jää edelleen laitoksille.
Opiskelijakirjasto palvelee pääasiassa keskustakampuksen opiskelijoita, jolloin 
paikalliset kampuskirjastot hoitavat Viikin, Kumpulan ja Meilahden opiskelijoi
den kirjastopalvelut. Opiskelijakirjaston päätehtävänä on huolehtia kurssikirjois
ta, mutta siihen kuuluu myös huomattava Ylioppilaskunnan kirjaston ajoilta pe
riytyvä yleiskokoelma, joka täydentää humanistis-yhteiskuntatieteiden opiskeli
joiden käytössä olevaa oheiskirjallisuuden tarjontaa.

3) Tiedekuntakirjastot. Tällä hetkellä toiminnassa olevia tiedekuntakirjastoja ovat 
teologisen, oikeustieteellisen, kasvatustieteellisen, valtiotieteellisen ja eläinlää
ketieteellisen tiedekunnan kirjastot. Lisäksi humanistisen tiedekunnan kirjasto 
aloittaa vuoden 2001 alusta. Tiedekuntakirjastot toimivat sekä tutkimus- että opis
kelijakirjastoina, joissa on tarvittava aineisto gradujaan ja muita opintotöitään val
misteleville opiskelijoille.

4) Laitoskirjastot. Lähes kaikissa tiedekunnissa toimii edelleen laitoskirjastoja. To
sin sekä lääketieteellinen että maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ovat teh
neet periaatepäätöksen laitoskirjastojen liittämisestä kampuskirjastoihin, mutta 
osa klinikka-ja laitoskirjastoista näyttää edelleen jatkavan elämäänsä.

Yliopiston kirjastotoimintojen kokonaiskoordinaatiosta vastaa konsistorin asettama 
kirjastotoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii yksi vararehtoreista. Jäsenet edusta
vat tiedekuntia ja kirjastoja. Lisäksi ammattijärjestöillä ja opiskelijoilla on omat edus
tajansa toimikunnassa. Yksijäsen edustaa atk-asiantuntemusta.

Kirjastotoimikunnan tehtävänä on yliopiston kirjastotoimintojen strateginen suun
nitteluja kehittäminen. Se vastaa myös kirjastojen yhteisistä hankkeista, niiden yhteis
ten palveluiden järjestämisestä ja niiden laadun arvioinnista. Kirjastotoimikunta tekee 
esitykset kirjastojen yhteismäärärahojen käytöstä ja seuraa kirjastotoimen menoraken
teen kehittymistä. Se vastaa myös kaikille kirjastoille yhteisten toimintaperiaatteiden 
luomisesta ja huolehtii yhteyksistä yliopiston muihin tietohallintoelimiin.

1.3  K irjastoto im into jen arviointi ja  
m ittaam inen korkeakou lu issa
Kirjastotoiminnoissa on huomattava määrä elementtejä, joiden mittaaminen on peri
aatteessa helpompaa kuin muiden yliopistollisten perustoimintojen kuten tutkimuksen 
ja opetuksen. Tämän vuoksi kirjastotoimintojen mittausmenetelmiä on pyritty kehittä
mään sekä Suomessa että muualla. Suomalaisista selvityksistä ehkä tunnetuimmat ovat 
Riitta Ikosen ja Oili Kokkosen raportti vuodelta 19944 ja Vesa Kauton ja Jorma Niemi-

4 Ikonen, Riitta -  Kokkonen, Oili: Korkeakoulukirjastojen tuloksellisuuden mittaaminen. -  Jyväskylän yli
opiston kirjaston julkaisuja, 39. Jyväskylä 1994.
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talon selvitys vuodelta 1996.5 Ikosen ja Kokkosen tehtävänä oli selvittää korkeakoulu
kirjastojen tulosmittareiden käytön mahdollisuudet ulkomaisten esikuvien valossa. 
Kauttoja Niemitalo valaisevat kirjasto-organisaation kustannusvaikutuksia. He pohti
vat mm. kysymystä optimaalisesta kirjastoyksikön koosta, mikä on yksi yleisimmin 
alan kirjallisuudessa esiintyvä pohdinnan aihe. Pohja-aineistona Kautto ja Niemitalo 
ovat käyttäneet korkeakoulukirjastojen tilastoja.

Ruotsissa kirjastotoimintojen arvioinnilla on jo perinteitä. Siellä menetelmiä on 
kehitettyjä tuloksia esitelty ’RUT’ (Resultatmätning och utvärdering av mätmetoder) 
-projektin julkaisuissa. Amerikkalaiset yliopistot ovat jo 1980-luvulta lähtien liittä
neet kirjastotoimintojen arvioinnin osaksi yliopistojen yleistä akkreditointikäytäntöä, 
mutta lisäksi USA:ssa on vahva kirjastotoimen sisäinen arviointijärjestelmä. Myös use
at Keski-Euroopan maat ovat edistyneitä kirjastopalveluiden arvioitsijoita.

Suomessa korkeakoulukirjastojen itsenäisiä kokonaisarviointeja ei juuri ole teh
ty. Kirjastoja on useimmiten arvioitu yhdessä muiden toimintojen kanssa.6 Merkille
pantavaa on, että kun nyt esillä olevan hankkeen juuri käynnistyttyä Korkeakoulujen 
arviointineuvosto julisti haettavaksi hankerahoituksen yliopisto-ja ammattikorkeakou- 
lukohtaisiin arviointihankkeisiin, ei Helsingin yliopistolle myönnetty rahoitusta siitä 
huolimatta, että yli puolet yliopistoille osoitetuista määrärahoista jätettiin jakamatta. 
Päätöstä perusteltiin mm. sillä, että kirjastotoiminnot tulisi arvioida osana toiminnan 
kokonaisarviointia. Samaan viittaa myös johtaja Arvo Jäppinen haastattelussaan.7 On 
kuitenkin todennäköistä, etteivät kirjastotoiminnot saa yhtä suurta painoarvoa koko
naisarvioinnissa kuin erikseen toteutettuna. Myös arviointimenetelmät ja -välineet ovat 
kirjastotoiminnoissa usein toiset kuin esim. opetuksen ja tutkimuksen arvioinneissa. 
Toisaalta on tietysti tärkeää, että kirjastot ovat mukana silloin, kun arvioidaan koko 
yliopiston toimintaa (Institutional Evaluation), kuten yleensä onkin tapahtunut.

Kirjastotoimintojen arvioinnissa on tarkoituksenmukaista toteuttaa sekä itsearvi
ointi että Peer Review  -tyyppinen ulkopuolisten asiantuntijoiden suorittama vertaisar
viointi, jolloin molemmat osat tukevat ja täydentävät toistensa tuloksia. Ulkopuoliset 
asiantuntijat voivat käyttää itsearvioinnin tuloksia hyväkseen, jolloin heidän raportis
taan on saatavissa enemmän ja konkreettisempaa hyötyä kirjastopalveluiden kehittä
misessä.

Kirjastoarvioinnille tyypillinen aineistonkeruun muoto ovat asiakaskyselyt, joita 
ilman tuskin voidaan ajatella yhdenkään prosessin toteutusta. Kyselyihin liittyy kui
tenkin useita hyvin tunnettuja ongelmia eikä niistä saatava hyöty sekään ole täysin 
kiistaton. Kyselyt mittaavat pikemminkin lomakkeiden onnistunutta toteutusta, mutta

5 Kautto, Vesa -  Niemitalo, Jorma: Korkeakoulukirjaston organisaation vaikutus toiminnan tehokkuuteen 
ja kustannuksiin. -  Finnish Information Studies 1. Tampere-Äbo-Oulu 1996.

6 Näin esim. Oulussa: Report on the self-assessment of the University of Oulu. Ed. Anna-Maija Liuhanen. 
Oulu 1993 ja aiemmin Helsingissä: Universitas renovata. Helsingin yliopiston arviointiryhmän raportti ja 
ehdotukset. Helsimki 1993 ja Universitas renovata continuata. Helsingin yliopiston arviointiryhmän ra
portti 1994.

7 Kirjastot osa korkeakoulujen kokonaislaatua -  haastateltavina Arvo Jäppinen ja Anne Luoto-Halvari. Sig- 
num 5/2000.
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itse päätulos jää helposti kohtuuttoman niukaksi. Selkeästi plussan puolelle jääkin for- 
matiivisten lomakkeiden sisältämien avovastausten yksittäisille kirjastoille tuottama 
hyöty: kirjasto saa niistä usein välittömän aiheen konkreettisiin parannuksiin (palvelu- 
tiskin sijoitus, vetoisuuden vähentäminen, kännyköiden käytön ohjeistus jne.).

Kovien aineistonkeruumenetelmien ohella on suositeltavaa käyttää myös laadul
lisia menetelmiä, kuten haastatteluita ja  kuulemisia. Haastattelut voivat kohdistua joko 
käyttäjien tai päättäjien edustajiin. Kuulemiset kohdistuvat yleisimmin arvioitavan or
ganisaation vastuunkantajiin ja henkilöstöön.

Kirjastojen toimintaa voidaan kehittää myös benchmarkingin avulla. Se on käyt
tökelpoinen työkalu, kun on mahdollista verrata eri kirjastoyksiköitä, niiden tiettyjä 
toimintoja keskenään ja vertailun avulla pyrkiä parantamaan palveluita tai toiminnan 
tehokkuutta ja taloudellisuutta. Benchmarkingia voi käyttää sekä tunnuslukujen että 
prosessien vertailussa, niin saman organisaation sisällä eri yksiköiden välillä kuin etääl
lä toisistaan olevien toiminnallisten kokonaisuuksienkin kesken, sekä kansallisella että 
kansainvälisellä tasolla. -  Oleellista ovat tehtävien ja tavoitteiden jonkinasteinen sa
mankaltaisuus ja yhteismitallisuus.

Tässä arvioinnissa käytettiin itsearviointia ja kansainvälistä vertaisarviointia. Ai
neistojen hankinnassa ja verifioinnissa käytettiin sekä kyselyitä että haastatteluja. Ar
vioinnissa ei ole tähdätty arvosanojen antamiseen yksittäisille kirjastoille eikä niiden 
rankeeraamiseen. Varsinaisena tähtäyspisteenä on ollut kirjastotoimintojen analyysin 
avulla osoittaa kehittämismahdollisuuksia ja -kohteita. Kirjastojen keskinäinen vertai
lu on monialaisessa yliopistossa hankalaa, koska niistä kukin pyrkii profiloitumaan 
oman tieteen- ja koulutusalansa vaatimusten mukaisesti.

1.4 Arvioinnin a ikatau lu  ja  to teu tu s
Arviointihankkeen syntysanat lausuttiin silloin, kun asiaa koskeva virke kirjattiin Hel
singin yliopiston vuonna 1998 ilmestyneeseen kirjastostrategiaan8: ”H elsing inyliop is
ton kirjastolaitoksesta ja  sen toimivuudesta teetetään lähitulevaisuudessa arviointi ” 
Kirjastotoimikunta ryhtyi välittömästi valmistelemaan arviointihanketta vararehtori 
Raija Sollamon johdolla. Suunnittelua varten asetettiin 12.1.1999 erillinen työryhmä, 
johon kuuluivat Sollamon lisäksi professori Arto Mustajoki, ylikirjastonhoitaja Esko 
Häkli, opiskelija Anna Parpala ja informaatikko Ritva Hagelin. Työryhmä valmisteli 
kirjastotoimikunnalle arvioinnin alustavan hankesuunnitelman, josta konsistori teki 
3.6.1999 periaatepäätöksen: "H elsinginyliopistossa toteutetaan kirjastotoiminnan ko
konaisarviointi yliopiston kirjastotoimikunnan esittämän hankesuunnitelman m ukai
sesti.” Edelleen työryhmä teki ehdotuksen arvioinnin ohjausryhmän tehtäviksi ja ko
koonpanoksi. Työryhmä valmisteli myös arviointipaneelin jäsenten sekä arviointia

8 Kirjastot -  yliopiston sydän. Helsingin yliopiston kirjastojen kehittämisstrategia 1998-2005. HY:n toimi
kuntien mietintöjä ja selvityksiä 72, s. 31, 7 Konsistorin tekemät päätökset, 7.1 Kirjastojen kehittämisperi- 
aatteet, kohta 5.

14



koordinoivien virkamiesten valinnan. Panelistien valinnasta kirjastotoimikunta teki 
päätöksen 1.11.1999.

Panelistien valinnassa kiinnitettiin huomiota ensi sijassa kokemukseen ja asian
tuntemukseen. Ajatuksena oli, että kaksi heistä edustaisi Keski-Eurooppaa, yksi Poh
joismaita ja yksi olisi Suomesta. Peer Review -periaate merkitsi, että panelistien tuli 
olla kirjastoalan ammattilaisia ja edustaa mahdollisimman monipuolisesti erilaisia yli
pistokin astoj a. Näin päädyttiin ehdokkaisiin, joilta kirjastotoimikunnan päätöksen jäl
keen pyydettiin suostumusta tehtävään. Kaikki pyydetyt henkilöt suostuivat, ja näin 
paneelin kokoonpanoksi tuli seuraava:

Hans Geleijnse, Meester, kirjastonjohtaja, Tilburgin yliopisto 
Göran Gellerstam , Teologie doctor, kirjastonjohtaja, Lundin yliopisto 
Iän Mowat, M.A., kirjastonjohtaja, Edinburghin yliopisto
Kyllikki Ruokonen , filosofian maisteri, kirjastonjohtaja (el.), Helsingin Kauppakorkea
koulu
(Lynne Brindley, kirjastonjohtaja, Leedsin yliopisto, myöh. British Libraryn kirjaston
johtaja)

Lynne Brindleyn tultua valituksi British Libraryn johtajaksi keväällä 2000 hän ehdotti 
tilalleen kolmea vaihtoehtoista kirjastonjohtajaa, joiden joukosta tehtävään kutsuttiin 
Edinburghin yliopiston kirjastonjohtaja Iän Mowat. Paneeli valitsi hänet ryhmän pu
heenjohtajaksi ensimmäisen tapaamisen aluksi toukokuussa.

Akateemiselta taustaltaan Mowat on historioitsija, Gellerstam kirkkohistorian do
sentti, Geleijnse juristi ja Ruokonen lingvisti. Edinburghin ja Lundin yliopistokirjastot 
edustavat jokseenkin Helsingin yliopiston kaltaista yhteisötaustaa, jota kokemus Til
burgin yliopistosta ja Helsingin Kauppakorkeakoulusta täydentävät. Tilburgin yliopis
to on pieni, Etelä-Hollannissa sijaitseva kampusyliopisto, jonka kirjasto edustaa mo
dernia, keskitettyä oppimiskeskus-tyyppistä ratkaisua. Kauppakorkeakoulun näkökul
masta puolestaan maksullisten palveluiden nykyistä suurempi merkitys on huomionar
voinen tekijä.

Arviointihankkeen suunnittelijaksi ajalle 1.12.1999-31.12.2000 valittiin VTM 
Riitta Mäkinen Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksesta. Arvioinnin käy
tännön toteutuksesta vastaavaksi arviointiasiamieheksi nimettiin suunnittelija Aimo 
Virtanen hallintoviraston kehittämisosastolta. Mäkinen on toiminut projektin kokotoi- 
misena työntekijänä ja Virtasen työajasta noin 70 % on kulunut hankkeeseen kuulunei
siin tehtäviin.

Ehdotuksia arvioinnin ohjausryhmän jäseniksi pyydettiin tiedekunnilta. Lisäksi 
ohjausryhmään valittiin informaatiotutkimuksen (kirjastotieteen ja informatiikan) 
asiantuntija Helsingin yliopiston ulkopuolelta. Tältä pohjalta kokoonpano muodostui 
seuraavaksi:
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Puheenjohtaja:
M aija-Leena Huotari, yliassistentti, professori (mvs.), Tampereen yliopisto, Informaa
tiotutkimuksen laitos

Jäsenet:
Antti Arjava, dosentti, yliassistentti, Klassillisen filologian laitos (hum. tdk)
Annele Hatakka, professori, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos 
(maat.-metsät, tdk)
Ullamaija Kivikuru, professori, Svenska social- och kommunalhögskolan (valt. tdk) 
Kaarlo Simojoki, LL, jatko-opiskelija, terveydenhuollon hallinto (lääketiet, tdk)
M arja Torniainen, HuK, opiskelija, suomen kieli ja yleinen kirjallisuustiede (hum. tdk)

Asiantuntija:
Kari Eskola , professori, Fysiikan laitos (matem.-luonnontiet, tdk)

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 22.11.1999, jolloin valmisteltiin arvioin
nin hankesuunnitelmaa (liite I). Ohjausryhmä on kokoontunut yhteensä 19 kertaa. Ryh
mä on paneutunut aktiivisesti sekä arvioinnin periaatteellisiin ja sisällöllisiin että käy
tännön toteutukseen liittyviin kysymyksiin.

Joulukuussa 1999 arviointiasiamies ja -suunnittelija orientoituivat kirjastojen ti
lanteeseen tutustumiskäynnein, jatkoivat hankesuunnitelman sekä kirjastojen itsearvi- 
ointiohjeiden valmistelua ja käynnistivät asiakas-ja laitoskyselyiden laadinnan.

Tammikuussa 2000 kirjastotoimikunta hyväksyi täydennetyn hankesuunnitelman. 
Kirjastokäyntejä jatkettiin ja saatiin valmiiksi itsearviointiohjeet. Muiden kyselyjen 
valmistelua jatkettiin ja käynnistettiin haastattelu- ja keskustelukäynnit tiedekunnissa. 
31.1.2000 pidettiin kaikille avoin tiedotustilaisuus kirjastoarvioinnin lähtökohdista, tar
koituksesta ja toteutuksesta.

Helmikuussa käynnistyivät kirjastojen itsearvioinnit, joiden viimeinen palautus
päivä oli 10.3.2000. Yhteensä itsearvioinnin teki 36 kirjastoa. Kriteerinä oli se, että 
kirjastoa hoidetaan päätoimisesti. Itsearvioinnit tuottivat huomattavan perusaineiston 
arvioinnin kokonaisuudelle ja varsinkin arviointipaneelille, jolle ne toimitettiin koko
naisuudessaan, sillä itsearvioinnit laadittiin suoraan englanniksi. Itsearviointilomake 
(suomeksi) on liitteenä V.

Kysely laitoksille tehtiin huhtikuussa. Vastauksia saatiin 57 laitokselta yhteensä 
72. Moniaineisilta laitoksilta toivottiin ja saatiin useita vastauksia. Laitoskyselyloma- 
ke on liitteenä VI.

Laajin kyselyistä eli kirjastojen käyttäjien ovensuukysely toteutettiin niinikään 
huhtikuussa. Tämä kysely oli mittasuhteiltaan täysin muista poikkeava nimenomaan 
vastaajamäärän osalta, sillä siihen saatiin lähes 7000 vastausta. Kyselyyn valmistau
duttiin kirjastoissa huolella ja toimittiin niin, että asiakkaat todella myös vastasivat 
kyselyyn. Aineiston luotettavuutta voidaan tässä mielessä pitää varsin korkeana. Oven- 
suukyselylomake on liitteenä VII.

Toukokuussa toteutettiin viimeinen kysely, joka kohdistui valmistuville opiskeli
joille. Tiedekunnat jakoivat kyselylomaketta toukokuussa joko kypsyyskokeeseen tai
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publiikkiin ilmoittautumisen yhteydessä, kypsyyskokeessa tai publiikissa. Vastauksia 
saatiin kaikkiaan 204. Valmistujakyselylomake on liitteenä X.

Ohjeet panelisteille sekä tuhti paketti muuta aineistoa lähti huhtikuussa ja pane
listien ensimmäinen vierailu oli toukokuussa (8.-12.5. Ohjelma: liite II). Vierailu py
rittiin sekä valmistelemaan huolellisesti että välttämään samalla liian yksityiskohtais
ten ohjeiden antamista kirjastoille, jotta tilanteiden aitous olisi säilynyt. Viikon aikana 
panelistit vierailivat yhteensä 14 kirjastossa sekä kuulivat keskustakampuksen kirjas
tojen edustajia. Lisäksi he tapasivat kirjastoasioista nykyisin vastaavan vararehtori 
Raija Sollamon sekä aikaisemmin tehtävässä toimineen Arto Mustajoen. -  Panelistit 
vaikuttivat melko tyytyväisiä viikkoon, joskin paneelin keskinäiselle työskentelylle oli 
varattu varsin niukalti aikaa.

Toukokuun lopussa käynnistyivät kyselyaineistojen atk-tallennus ja analyysit. 
Valtiot, yo Tarja Lehtokangas toimi projektin tuntipalkkaisena suunnittelusihteerinä 
vastaten atk-ajoista SPSS-ohjelmalla.

Kesäkuussa täydennettiin panelistien saamaa aineistoa heidän toiveittensa mu
kaisesti. Jatkotyöskentelystä sovittiin, että he toimittavat alustavat tekstiversiot 15.6. 
mennessä. Myös tutkijaryhmien haastattelut käynnistyivät. Kyselyaineistojen analyysi 
jatkui.

Heinäkuussa  panelistit jatkoivat työskentelyään, koska kesäkuun puoliväli osoit
tautui heidän alustaville teksteilleen osin liian tiukaksi takarajaksi. Kuun lopulla tutki
jaryhmien haastattelut jatkuivat.

Elokuussa laadittiin alustava raportointisuunnitelma ja valmistauduttiin panelis
tien toiseen vierailuun elo-syyskuun vaihteessa (30.8-2.9. Ohjelma: liite III). Vierai
lun aikana panelistit tapasivat yliopiston johdon ja haastattelivat erikseen vararehtori 
Raija Sollamoa. Myös kvestori Ilkka Hyvärisen ja osastopäällikkö Toivo Vainiotalon 
tapaaminen kuuluivat ohjelmaan. Pääosan ajasta panelistit käyttivät raportin valmiste
luun. Joko arviointiasiamies tai suunnittelija olivat tietohuollon varmistamiseksi pai
kalla. Päivällisten yhteydessä panelistit tapasivat myös keskeisiä kirjastonjohtajia sekä 
ohjausryhmän puheenjohtajan.

Syyskuussa panelistit toimittivat raportin käsikirjoituksen, johon tehtiin tarpeelli
set tarkistukset. Kuun loppuun mennessä käsikirjoitus oli jo lähes lopullisessa muo
dossa. Vararehtori Raija Sollamo sekä kirjastotoimikunnan ja arvioinnin ohjausryh
män jäsenet lukivat käsikirjoituksen ja tekivät siihen huomautuksia. Arviointiasiamies 
ja suunnittelija toimittivat paneelille täydentävää tietoa ja auttoivat raportin käytännön 
toteutuksessa sen eri vaiheissa. Ohjausryhmä paneutui yliopiston oman raportin tuotta
miseen. Aineistojen (tilastot, kyselyt) analyysi jatkui edelleen. Arvioinnin käytännön 
toteutuksesta vastaavat virkamiehet ja ohjausryhmän puheenjohtaja neuvottelivat ana
lyyseista ja indikaattoreiden käytöstä asiantuntijoiden kanssa. Kirjastotoimikunnalle 
kerrottiin raportointisuunnitelmasta.

Lokakuussa  panelistien raportti meni painoon ja ilmestyi 10.11.2000. Raportti oli 
luettavissa verkossa 2.11.2000 lähtien osoitteessa http://www.helsinki.fi/arviointi.

M arraskuussa viikolla 46 raportti oli esillä myös julkisessa sanassa: STT:n uuti
sen perusteella sekä radion uutislähetyksissä ja MTV:n tekstiuutissivulla että lehdis-
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tössä oli uutinen, jossa erityisesti korostui kansainvälisen arviointiryhmän ehdotus Kan
salliskirjaston erottamisesta Helsingin yliopiston yhteydestä. Suomenkielisen raportin 
valmistelu eteni samanaikaisesti siten, että sen käsikirjoitus oli yliopiston Intranetissä 
nähtävillä viikon ajan tarkistuksia varten.

Raportti oli esillä konsistorissa ilmoitusasiana 15.11.2000.
Kampuskohtaiset kuulemistilaisuudet sovittiin pidettäviksi viikolla 50.

1.5  A ineisto

Kirjastotoimikunnan asettaman työryhmän hankesuunnitelmaan oli kirjattu arvioinnin 
keskeisimmät tiedonhankintatavat ja aineistot. Tiedonhankinnan toteutustavat ja käyt
tö jäi ohjausryhmän ja virkamiesten suunniteltavaksi. Tiedon kerääminen tapahtui ja 
onnistui seuraavasti:

1.5.1 K irjasto jen itsearvio innit

Itsearvioinneilla oli keskeinen rooli kirjastojen arvioinnissa. Itsearviointi merkitsee 
parhaimmillaan erinomaista oman toiminnan kehittämisen välinettä. Itsearviointi pa
kottaa analysoimaan oman toiminnan niitä puolia, joihin ei arkipäivän työssä ehditä tai 
haluta paneutua riittävästi. Se voi olla myös alkusysäys pitkäjänteiselle kehittämistyöl
le kirjaston sisäisessä toiminnassa.

Koska itsearvioinnit laadittiin alun perin englanniksi, saatiin niiden avulla sellai
senaan käyttökelpoista aineistoa arviointipaneelin käyttöön. Itsearviointeja on käytetty 
hyväksi myös tämän raportin laadinnassa. Kirjastot kokivat itsearvioinnin yllättävän
kin työlääksi, mutta hyödylliseksi jo itsessään. Englanninkielinen asu oli kunkin kir
jaston omalla vastuulla, mitä jonkin verran kritisoitiin. Toisaalta keskitetysti hoidettu 
kääntäminen tai kielentarkastus olisivat tuottaneet huomattavat lisäkulut ja viivytyk
sen. Jonkinlainen ”termipankki” olisi voinut olla tarjolla, toisaalta jo englanninkieli
nen lomake itsessään tarjosi terminologiaa myös vastauksiin.

1 .5 .2  K irjasto jen vuos itilasto t

Kirjastotoiminnot muodostavat yliopistomaailmassa sikäli poikkeuksen, että niistä on 
olemassa systemaattisesti kerättyä tilasto-ja muuta numeerista aineistoa jo vuosikym
menien ajalta. Sekä korkeakoulu- ja muut tieteelliset kirjastot että yleiset kirjastot il
moittavat säännöllisesti vuosittain tiedot palveluista, resursseista ja niiden käytön ja
kautumisesta sekä aineistoista yhteistilastoa varten.9 Kaikki käytettävissä olevat tilas
tot perustuvat siis kirjastojen omiin ilmoituksiin.

9 Kirjastot 1999, Tieteellisten kirjastojen tilastot, s. 131-173
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Tilastotietojen käyttö toiminnan arvioinnissa tuntuu aluksi houkutelevalta, on
han niiden avulla nähtävissä selkeitä eroja niin kirjastotyypeittäin kuin myös yksittäis
ten kirjastojen välillä. Kun tarkastellaan lähemmin, mitä lukujen takaa on löydettävis
sä, huomataan helposti, ettei niiden kritiikitön vertaaminen voi tuottaa riittävän objek
tiivisia tuloksia. Esimerkkeinä mainittakoon laitoskirjastojen sisäkäyttö, joka ei suu
rimmaksi osaksi näy tilastoissa, sekä automaattilaskureihin perustuvat kävijämäärät, 
joiden tulkinta vaihtelee kirjastoittain. Joissakin toimipisteissä kokonaismääristä vä
hennetään ’tyhjäkäyntiä’, joka perustuu esim. porttien sisällä olevan vilkkaan kahvilan 
kävijämääriin. Osassa kirjastoja lasketaan kävijät mennen-tullen, toisissa vain yhteen 
suuntaan. Jos käyntikertoja taas arvioidaan käyntikirjaan tehtyjen merkintöjen perus
teella, ei yhteismitallisuudesta laskuriin verrattuna voida lainkaan puhua. Myös koko
elmia koskevat mittayksiköt sisältävät sudenkuoppia: käsite säilytysyksikkö pitää jois
sakin kirjastoissa sisällään yksittäiset aikakauslehtien numerot, pääasiassa kuitenkin 
joko nidotut (osa)vuosikerrat tai useita lehden numeroita sisältävät kotelot. Hyllymet- 
rimäärät mittaavat lähinnä kirjaston kokoelmien määrää, mutta käyttöasteen tai resurs- 
soinnin kanssa niillä on vain vähän tekemistä.

Kirjastolaitoksen rakenteelliset muutokset merkitsevät nekin riskitekijöitä tilas
toaineiston tulkinnassa. Osa tiedoista on ehkä tilastoitu vanhan organisaatiorakenteen 
mukaan, ja osa on voinut jäädä kokonaan tilastoinnin ulkopuolelle.

Kirjastojen rahoitustiedot saadaan nekin kirjastoilta itseltään. Niissä normaalita
pauksissa, joissa kirjastolla on omat, erilliset määrärahat ja siten myös oma budjetti, 
rahoitustietojen voidaan katsoa olevan jokseenkin luotettavia ja vertailukelpoisia. Kos
ka HY:n kirjastolaitokseen edelleen kuuluu suuri joukko laitoskirjastoja, joiden raha
virrat kulkevat joko kokonaan tai osittain laitosten kirjapidon kautta, vaikeutuu talous- 
lukujen vertailu. On nimittäin hyvin vaikea arvioida, mitkä kirjat hankitaan kirjastoon, 
mitkä taas opettajien ja tutkijoiden työhuoneisiin tai laitoksen käsikirjastoon, ellei lai
toskirjasto sijaitse samoissa tiloissa laitoksen pääosan kanssa.

Tilakustannusten laskenta ja vertailu muodostaa oman, erityisen ongelmakent
tänsä, vaikka tilakustannusten seurannan ja kohdentamisen sanotaan olevan Helsingin 
yliopistossa korkealla tasolla. Käytäntö, jonka mukaan todelliset tilakustannukset ei
vät ole sisäisen kustannuslaskennan pohjana ja kirjastotilojen osuus muissa kuin ni
menomaisissa kirjasto-organisaatioissa ei ole eritelty, on ongelmallinen, jos halutaan 
selvittää erilaisten kirjastotilaratkaisujen kustannusvaikutukset. Laskennallisten tila
kustannusten käyttö vertailun pohjana merkitsee käytännössä samaa kuin neliömetri- 
määrien vertailu. Myös kansainvälinen tilakustannusten vertailu on työlästä.

Henkilökustannusten seuranta onnistuu vaivatta siellä, missä kirjastoilla on oma, 
kirjastolle osoitetuilla varoilla palkattu henkilökunta. Jälleen ongelmia aiheuttavat lai
toskirjastot, joissa kirjastosta vastaavat henkilöt voivat osallistua laitoksen muihinkin 
tehtäviin. Ilman systemaattista työajan käytön seurantaa näiden kirjastoresurssien allo
kointi perustuu arvioon. Jonkin verran esiintyy myös horjuvuutta eri tulonlähteisiin 
perustuvien henkilöstökustannusten ilmoituskäytännössä. Esim. työllistämisvaroin pal
kattujen kustannusten on monissa tapauksissa katsottu kuuluvan kohtaan muut kustan-
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nukset henkilökustannusten sijaan. Yleensäkin luokittelu hankintoihin, henkilökustan
nuksiin ja  muihin kustannuksiin on karkea ja herättää kysymyksiä muiden kustannus
ten sisällöstä. Ilmeisesti näihin toisissa kirjastoissa sisältyy tietotekniikkaa, toisissa 
vastaavat hankinnat sisältyvät laitoksen tai tiedekunnan menoihin. Neljäntenä luokka
na ovat tilakustannukset, joista vuositilasto käyttää nimeä laskennalliset kustannukset. 
Tilakustannukset eivät sisälly toisen luvun taustatiedoissa esitettyihin määrärahoihin 
eivätkä kolmannen luvun kuvaajiin, ellei tästä ole erikseen mainittu.

1 .5 .3  K yselyt

a) Laitoskysely

Vastauksia saatiin yhteensä 57 laitokselta seuraavasti:

Tiedekunta Laitoksia Vastauksia yhteensä'1

Yhteensä Vastanneet

Teologinen 5 4 4
Oikeustieteellinen 3 2 2
Lääketieteellinen 6 2 2
Humanistinen 18 14 17
Matemaattis-luonnontieteellinen 16 11 13
Kasvatustieteellinen 3 1 1
Valtiotieteellinen 11 9 10

SSKH 1 1 4
Maatalous-metsätieteellinen 12 9 9
Eläinlääketieteellinen 3 2 2
Erillislaitokset (9) 5 7
Yhteensä 57 72

*) Eräiltä laitoksilta saatiin useampia kuin yksi vastaus (esim. eri oppiaineet tai esimies ja amanuenssi
vastasivat erikseen).

Laitoskyselyyn vastaaminen annettiin esimiehen vastuulle. Vastaaja saattoi olla myös 
esim. amanuenssi. Missä määrin vastauksista keskusteltiin laitoksilla, ei ole selvillä. 
Anonymiteetti, kenen mielipiteistä on kyse, on tämäntyyppisen kyselyn ongelma. Vas
tausten käsittelyssä erillislaitokset sijoitettiin sen tiedekunnan yhteyteen, johon kunkin 
toiminta-alue viittaa.

Kysely pyrittiin laitosten kyselyväsymystä muistaen muotoilemaan niin, että siitä 
voi selvitä nopeastikin, mutta halukkaat voivat käyttää mahdollisuutta avovastauksiin. 
Jonkin verran tuli kritiikkiä siitä, että kysely osui kovin kiireiseen ajankohtaan. Parem
pia vaihtoehtoja projektin aikataulussa olisi kuitenkin ollut vaikea löytää.

Laitosvastausten frekvenssit on merkitty kyselylomakkeeseen liitteessä VI.
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b) Valmistujakysely
Huhti-toukokuussa kypsyyskokeeseen osallistuville, publiikkiin ilmoittautuville tai 
publiikkiin osallistuville jaettiin valmistujakysely seitsemässä tiedekunnassa. Kyselyyn 
saatiin yhteensä 204 vastausta. Vastausten hajonta tiedekunnittain oli epätasainen:

Teologinen ja lääketieteellinen tiedekunta eivät toteuttaneet kyselyä.
Aineistosta tehtiin tilasto-ohjelmalla frekvenssitaulukot ja tutkimusavustaja kir

joitti avovastaukset puhtaaksi. Koko yliopiston mittakaavassa samoin kuin muutamis
ta tiedekunnista saatiin joitakin relevantteja vastauksia eräisiin vastausryhmiin. Kyse
lyssä käsitellään eräitä yleisesti kiinnostavia kysymyksiä, kuten esim. tietoja opiskeli
joiden käytettävissä olevien atk-työasemien riittävyydestä, opiskelijoiden gradunteko- 
vaiheessa pääasiallisesti käyttämistä atk-laitteista ja kirjallisuuden hankinnasta.

Kyselyn kohderyhmän valinta oli sinänsä onnistunut, mutta sen käytännön järjes
telyissä oli toivomisen varaa. Kukin tiedekunta halusi soveltaa omaa toimintamalliaan 
ja tämä merkitsi, että kyselylomaketta ja sen jakelua piti sorvata paikallisia oloja vas
taavaksi. Alkuperäinen ajatus oli, että kyselyyn olisi vastattu kypsyyskokeen yhtey
dessä, mutta useimmissa tiedekunnissa arvioitiin, että ylimääräisen kyselyn toimeen
pano häiritsisi liikaa itse kypsyyskoetta. Olisiko postikysely tuottanut paremman tu
loksen, jää arvattavaksi. Lomake ja vastausten yhteenveto liitteessä X.

c) Ovensuukysely
Kolmas kirjastojen käyttäjiin kohdistunut kysely toteutettiin kahtena normaalina, kir
jaston itse valitsemana huhtikuun kirjastopäivänä yhteensä 30:ssä kirjastossa. Kriteeri
nä toimeenpanolle oli se, että kirjastossa on vähintään kaksi päätoimista työntekijää. 
Myös muutamat pienemmät kirjastot järjestivät kyselyn vapaaehtoisesti. Kyselyyn saa
tiin yhteensä 6863 hyväksyttyä vastausta (erään yhteiskirjaston joitain lomakkeita hy
lättiin puuttuvan kirjastokohdennuksen vuoksi). Tämä merkitsee, että tämä on kyse
lyistä ainoa, josta on mahdollista saada tilastollisesti validia aineistoa. Kyselyssä kaik
ki käyttäjäryhmät ovat periaatteessa mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina. Vas
tausprosentit olivat useissa kirjastoissa huomattavan korkeita. Periaatteena oli, että lo
maketta tarjotaan kyselypäivinä kaikille asiakkaille kerran. Kaikkein suurimmissa kir
jastoissa kuitenkin tyydyttiin osapäiväisyyteen, sillä kirjastokohtaisten vastausten ar
vioitiin olevan edustavia, kun niitä oli kertynyt useita satoja. Koko yliopiston tasolla 
menettely kuitenkin merkitsee sitä, että suurten kirjastojen painoarvo vastausjakau-

Oikeustieteellinen tdk 
Humanistinen tdk
Matemaattisluonnontieteellinen tdk 
Valtiotieteellinen tdk 
Kasvatustieteellinen tdk 
Maatalous-metsätieteellinen tdk 
Eläinlääketietellinen 
Yhteensä

16
17
68
36
38
26
5

204
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missä on jonkin verran pienempi kuin niiden osuus kaikesta käytöstä. Tämän vinou
man merkitystä ei ole tarkemmin analysoitu. On myös huomattava, että ovensuukysely 
valaisee parhaiten opiskelijanäkökulmaa. Helsingin yliopiston perusopiskelijoita oli 
71 % vastaajista.

Aineiston syöttö teetettiin ostopalveluna ulkopuolisella yrityksellä. Tässä tapa
uksessa tallennuksen luotettavuutta voidaan pitää tulosten kannalta riittävänä, joskin 
myös satunnaisia virheitä havaittiin.

Kyselylomake pyrittiin suunnittelemaan niin, että se ei olisi pituutensa vuoksi 
luotaan työntävä, mutta tuottaisi riittävästi informaatiota. Kaikki kysymykset sovitet
tiin yhteen kaksipuoliseen liuskaan, johon jätettiin pieni tila myös avovastauksille. Ky
selylomakkeessa havaittiin täytettyjen lomakkeiden saavuttua kaksi ongelmaa:

1) Asiakkaiden tiedekunta ei käy ilmi ja pyydetty pääaineen merkitseminen jäi mo
nelta vastaajalta huomiotta tai kohtaan vastattiin epäselvästi. Tämän kohdan tal
lennuksesta luovuttiin kokonaan.

2) Siitä huolimatta, että lomakkeessa selvästi pyydettiin kertomaan, mitä asiakas oli 
tällä kirjastokäynnillä tehnyt kirjastossa, osa vastaajista kertoi, mitä mieltä he 
ylipäänsä olivat kirjaston eri toiminnoista. Tilastokäsittelyn kannalta kysymyk
sen kahtalaisella tulkinnalla on merkitystä sikäli, että eri toimintojen painoarvot 
eivät vastauksia summaamalla täsmää.

Lomakkeessa luovuttiin usein käytetystä viisiportaisesta tyytyväisyysasteikosta ja tyy
tyväisyyttä mitattiin eniten asteikolla tyytyväinen / tyytymätön / en osaa sanoa. Ylei
sesti tunnettua on, että kirjastoihin ollaan pääpiirteissään tyytyväisiä. Vaihtoehtojen 
vähäisyydessä koetettiin tavoittaa kohtia, joihin mahdollinen tyytymättömyys keskit
tyy ja joiden selkeä tunnistaminen auttaisi kirjastoja asian korjaamisessa. Vähäportai- 
suus auttoi myös mahdollisimman monien toivottujen kysymysten mahtumista lomak
keelle.

Kyselyaineiston tilastollisen käsittelyn teki SPSS-ohjelmalla projektin varoin pal
kattu tutkimusavustaja. Kaikista vastauksista otettiin suorat jakaumat kirjastoittain 
(nämä on toimitettu vastanneille kirjastoille tiedoksi). Lisäksi suoritettiin erilaisia ris
tiintaulukointeja. Paneelia varten taulukot muokattiin seitsensarakkeiseksi. (HYK, 
Opiskelijakirjasto, humanistisen tiedekunnan kirjastot, muu keskustakampus, mate- 
maattis-luonnontieteellisen tdk:n kirjastot, Meilahti ja Viikki). Havainnollisia kuvaajia 
osoittamaan kirjaston erilaisia profiileja ei ehditty laatia missään vaiheessa.

Ovensuukyselyn vastaukset ovat kuitenkin olleet keskeistä aineistoa tämän ra
portin analyyseissä. Kukin kirjasto voi jatkaa niiden tarkempaa tutkimista ja tulkintaa.
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1 .5 .4  H aa s ta tte lu t ja  kuu lem iset

Kirj astonj ohtaj at

Arvioinnin alkuvaiheessa (joulukuu 1999, tammikuu 2000) arviointiasiamies ja suun
nittelija tapasivat kaikkien keskeisten kirjastojen johtajia ja heidän valintansa mukaan 
myös muuta henkilökuntaa. Myös eri tyyppiset pienet kirjastot olivat tutustumisen koh
teena. Nämä tutustumiskäynnit tutustuttivat kirjastojen problematiikkaan ja antoivat 
aineksia kyselyiden muotoilulle. Näin tapaamiskierros oli oleellinen lähtökohta arvi
ointiprosessille ja loi pohjan kaikelle myöhemmälle tiedonkeruulle. Kaikkiaan haasta
teltiin 17 kirjastosta vastaavaa henkilöä (kirjastonjohtajia, -hoitajia ja -amanuensseja) 
ja tavattiin samalla myös muita kirjastotehtävissä työskenteleviä.

Tiedekuntien dekaanit ja hallintopäälliköt
Toisen tärkeän haastattelukierroksen muodostivat tiedekuntien johdon tapaamiset hel- 
mi-huhtikuussa. Haastatellut henkilöt ilmenevät liitteestä IV. Sekä kirjasto- että tiede- 
kuntakierroksen havainnot kirjattiin panelisteille etukäteen jaettuun tietopakettiin.

Tutkimusryhmät
Alun perin suunniteltiin erillistä tutkijoille ja jatko-opiskelijoille kohdennettua kyse
lyä, josta päätettiin kuitenkin luopua aineiston runsauden vuoksi. Sen sijaan päätettiin 
toteuttaa kustakin tiedekunnasta 1-2 keskeisen tutkijaryhmän haastattelut kesällä 2000. 
Yhteensä haastateltiin 12 ryhmää. Ryhmien valinnassa pyrittiin ottamaan huomioon 
seuraavat tekijät:

• Tutkimusryhmän vähintään kohtalainen tunnettuus, aktiivisuus ja kiinteys
• Tutkimusalan riittävä edustavuus ottaen huomioon muutoin kerätty tieto
• Tutkijoiden monipuolinen ikärakenne.

Tämä kierros täydensi erityisesti tiedekunta-ja laitoskyselyn antia.

Hallinnon asiantuntijat
Hallinnon asiantuntijoina kuultiin ohjausryhmän kokousten yhteydessä kvestori Ilkka 
Hyväristä, teknisen osaston päällikkö Toivo Vainiotaloa sekä verkko-opetuksen ja op
pimiskeskusten asiantuntijoina Marja Vennaa ja Kaisa Sinikaraa. Paneeli kuuli lisäksi 
atk-päällikköä sekä kirjastojen atk-verkkoasiantuntijoita.
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1 .5 .5  K irjallinen ja  sähkö inen  a ine is to

a) Helsingin yliopiston kirjastojen kehittämisstrategia 1998-2005, ’Kirjastot, yli
opiston sydän’, joka käännettiin arviointiprosessin alussa myös englanniksi

b) Keskustakampuksen kirj astostrategia
c) Kirj astoj en strategiat j a vuosisuunnitelmat
d) Kansalliskirj astostrategia
e) Kirjastojen tavoitesopimukset (konsistorin alaisina toimivat kirjastot)
f) Kirjastojen vuosi- ja toimintakertomukset
g) Kirjastojen esitteet, Intemet-kotisivut
h) Helsingin yliopiston kirjastojen tarjoamat verkkopalvelut (lähinnä HYK).

Keskeisimmät osat kirjallisesta aineistosta ja haastatteluyhteenvedoista käännettiin 
paneelin työskentelyä varten englanniksi.

1.6  Arvioinnin ra jaukset

Heti hankesuunnitelmavaiheen jälkeen, ennen kuin varsinainen arviointi käynnistyi, 
pyrittiin määrittelemään ne kirjastot ja vastaavat toiminnot, joihin arviointi kohdiste
taan. Kirjaston määritteleminen ei ollut lainkaan helppoa, eikä edes arvioinnin päätty
essä ole tarkasti ilmaistavissa, miten monta kirjastoyksikköä prosessissa on ollut mu
kana. Tämä johtuu sekä rajanvedon vaikeudesta että useiden (laitos)kirj astoj en yhdis
tymisestä suuremmiksi yksiköiksi, kuten on tapahtunut ja tapahtuu edelleen Meilah
dessa, Viikissä ja Kumpulassa sekä jossain määrin myös keskustakampuksella. Koe
luonteisesti kirjastoja pyydettiin itsearvioinnin yhteydessä määrittelemään kirjaston 
tunnusmerkit. Tulokset on koottu yhteen luvussa 3.3.1.

Toisaalta arviointi kohdistettiin kirjastopalveluiden kokonaisuuteen eli käsittelys
sä ei ole rajauduttu ainoastaan yksittäisiä kirjastoja koskeviin kysymyksiin. Näin on 
pohdittu mm. laitosten kirjahankintojen osuutta siihen katsomatta, toimiiko laitoksella 
varsinainen kirjasto vai ei.

Aluksi suunniteltiin myös Helsingin ulkopuolisten kirjastoyksiköiden sisällyttä
mistä arviointiin, mutta sen edetessä kävi ilmeiseksi, että etäyksiköiden kirjastokysy- 
mykset kytkeytyvät hyvin monenlaisiin yhteyksiin, jotka ovat pääasiassa paikallisia. 
Näin ollen niiden käsittelystä tässä yhteydessä jouduttiin luopumaan. Käännöstieteen 
laitos Kouvolassa on kuitenkin mukana tarkasteluissa.

Helsingin yliopistossa toimii joukko erillislaitoksia, joista varsinkin aktiivista tut
kimusta harjoittavat ovat kirjastopalveluiden tehokäyttäjiä. Tämän selvityksen yhtey
dessä vahvimmin ovat nousseet esiin Biotekniikan instituuttia koskevat kysymykset 
Viikissä, ja joissain kohdissa on viitattu myös eräiden muiden erillislaitosten kirjasto
palveluihin (esim. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Fysiikan tutkimuslaitos). Joiden
kin erillislaitosten kirjastot laativat myös itsearvioinnin (esim. Seismologian laitos, 
Kielikeskus). Sikäli kuin erillislaitosten kirjastopalvelulta koskevat kysymykset on 
voitu käsitellä luontevasti tiedekuntien tai kampusten yhteydessä, niin on menetelty. 
Tässä esiintyy kuitenkin jonkin verran epätasaisuutta.
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1.7 M e to d is ta  po h d in taa

Arviointihankkeen valmistelu tapahtui kirjastotoimikunnassa ja erityisesti sen nimeä- 
mässä työryhmässä. Toteutus oli uuden ryhmän ja uusien virkamiesten vastuulla ja 
aikataulu edellytti nopeaa toimintaa. Ottaen huomioon, että arviointihanke laajamittai
suudessaan oli uraauurtava, olisi ollut hyvä, jos valmistelijoilla ja ohjausryhmällä sekä 
sen puheenjohtajalla olisi ollut jonkin verran yhteistä työskentely aikaa sekä virkamie
hillä orientoitumis- ja suunnitteluaikaa sen sijaan että projekti käytännössä alkoi itse- 
arviointilomakkeen muokkaamisella. Kokonaissuunnitelmaa ei pystytty tekemään, 
vaan elettiin lyhyemmissä, noin kolmen-neljän kuukauden jaksoissa. Panelistien aika
tauluja työskentelytapa oli etukäteen tuntematon tekijä. Perusaineisto lähetettiin heille 
huhtikuussa ja ensimmäinen vierailu oli toukokuussa, mutta tulokset ja tilastokäsittelyt 
kyselyistä saatiin oleellisesti myöhemmin, samoin uusi tilastoaineisto. Näin paneelin 
työskentely ei perustunut yksityiskohtaisiin analyyseihin, vaan nämä sijoitettiin tähän 
loppuraporttiin, josta muodostuikin odottamattoman laaja.

Ohjausryhmän puheenjohtaja edusti tietohallinnan ja laadullisten tutkimusmene
telmien asiantuntemusta, mutta hänet nimettiin siinä vaiheessa, kun alustava hanke
suunnitelma oli jo tehty. Näin hän ei voinut vaikuttaa arviointimenetelmien valintaan. 
Hän olisi toivonut hankkeelle enemmän resursseja, jotta kaikki haastattelut olisi voitu 
tehdä yhtenäisen haastattelurungon mukaisesti, nauhoittaa ja analysoida sisällönkuvai
luun ja aineistolähtöiseen teoriaan tukeutuen. Määrälliset ja laadulliset tutkimusmene
telmät olisi yhdistetty siten, että kirjastotoimintaan ja sen kokonaisuuteen vaikuttavien 
useiden eri tahojen ja toimijoiden näkökulmat olisi koottu yhteiseen tarkasteluun. Näin 
tehtiin nytkin, mutta analyysissä keskityttiin vain ristivalotuksessa näkyvien huomat
tavien poikkeamien esille nostamiseen ja mahdollisten syiden osoittamiseen.

Raportissa ei siis niinkään käsitellä sitä, mikä on hyvää Helsingin yliopiston kir
jastotoiminnassa, jolloin se näyttäytyy ehkä kriittisempänä kuin sen yhden toimijan 
näkökulmasta voi kokea. Arvioinnin laaja-alaisuus on myös sen vahvuus: se välittää 
käsityksen Helsingin yliopiston kirjastotoiminnan kokonaisuudesta suhteellisen luo
tettavasti. Näin se myös taijoaa vertailukohtia omaan, yhteen kirjastopalveluiden mal
liinsa tottuneille yksiköille eri puolilla yliopistoa. Ja jo prosessi itsessään on kiinnittä
nyt yliopistoyhteisön huomiota kirjastopalveluidensa laadun kehittämismahdolli
suuksiin.

Osaksi tätä raporttia oli tarkoitus liittää myös meta-arviointi, jossa olisi kriittises
ti analysoitu arviointiprosessin eri elementtejä. Tähän pyydettiin tukea myös Korkea
koulujen arviointineuvostolta, mutta sitä ei saatu. Meta-arviointi on tarkoitus toteuttaa 
erikseen sitten, kun voidaan tarkastella jossain määrin myös arvioinnin vaikutuksia.
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2 Kirjastot o sa n a  tiedekuntia  
ja kam puksia

2.1 Analyysin p eriaa ttee t

Jäsennys
Kirjastoarvioinnin kuluessa hankittua yksityiskohtaista tietoa analysoidaan seuraavis- 
sa luvuissa kahdessa osassa: kampus- ja tiedekuntakohtaisesti sekä koko yliopiston 
tasolla.

Tiedekuntakohtainen osa on jäsennetty kampuksittain pian toteutuvaa nelijakoa 
noudattaen. Kustakin tiedekunnasta annetaan taustaksi tilastotietoja; ilmoitetut osuu
det koko yliopistosta on laskettu yliopiston budjetista. Seuraavaksi tarkastellaan siellä 
käytetyn kirjallisuuden luonnetta -  erityishuomiota on kiinnitetty julkaisutoiminnan 
digitalisoitumisen asteeseen -  tieteenaloja palvelevia kirjastoja sekä yleisiä havaintoja 
siitä, miten hyvin tietoa on tarjolla. Siten käydään tiivistetysti läpi tiedekuntaa palvele
vien, yliopistoon kuuluvien kirjastojen eri lähteissä saama palaute. Suuremmat kirjas
tot on käsitelty yhtenäisen jäsentelyn mukaisesti, pienemmät tiivistetymmin tai ryhmi
nä. Erillislaitokset Helsingin yliopiston kirjasto ja Opiskelijakirjasto käsitellään Kes- 
kustakampus-osuuden lopussa.

Tiedekunnissa, joissa tiedekuntakirjasto on tarkoitettu pääasialliseksi kirjallisuu
den hankkijaksi, on yliopiston kirjanpidon vuosiyhteenvedoista verrattu laitosten ja 
kirjaston hankintaa. Siellä, missä käsitellään määrärahoja, ne on laskettu yliopiston 
kokonaisbudjetista. Tilakustannukset eivät sisälly tiedekuntakohtaisiin määrärahoihin. 
Ne eivät ole mukana myöskään rahoitus- ja kustannuslaskelmissa luvussa 3.

Kunkin tiedekuntakohtaisen osuuden päätteeksi on koottu kehittämisnäkökohtia, 
joihin tiedekuntaa palvelevien kirjastojen sekä tiede-ja opiskelijayhteisön ehdotetaan 
kiinnittävän huomiota tiedon saatavuuden edistämiseksi. Kehittämiskohteita kerätessä 
on pyritty välttämään helppoja ”lisää rahoitusta” -ehdotuksia. Monet kehittämistarpeis
ta kuitenkin ovat sen luontoisia, että kirjastot eivät voi täyttää niitä ilman kehysorgani
saationsa rahoitus-, asiantuntija- tai päätöstukea. Useassa tapauksessa on jouduttu eh
dottamaan vain lisäselvityksiä, sillä aika ei ole antanut myöten niiden tekemiseen var
sinaisen projektin aikana.
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Luvussa 3 kootaan kyselyissä käsiteltyjä teemoja ja ehdotetaan jatkotoimenpitei
tä, jotka osaltaan pohjautuvat kansainvälisen paneelin suosituksiin, osaltaan nousevat 
arviointiaineiston kokonaisuudesta. Erityisesti tiloja koskeva luku 3.1.2. ja hajautusta 
ja keskitystä käsittelevä luku 3.3.1 täydentävät lukua 2 johtopäätösten osalta.

Käsittelytavasta

Se, miten paljon kutakin tiedekuntaa ja kirjastoa on käsitelty, riippuu paljolti toisaalta 
eri kyselyissä saatujen vastausten määrästä ja laadusta, toisaalta ongelmien määrästä ja 
mutkikkuudesta. Aktiivisten käyttäjätahojen palautetta on enemmän kuin kantaa otta
mattomien. Joissain tapauksissa pieni erikoispiirre on saanut enemmän tekstirivejä kuin 
laaja, mutta suhteellisen selkeä, ongelmaton ja eri kyselyiden keskiarvoihin verraten 
keskimääräistä palautetta saanut organisaatio.

Huomattava osa eri kyselyissä ja haastatteluissa saatua palautetta kirjastoista on, 
kuten pitääkin subjektiivista, jopa impulsiivista. Pienessä piirissä käydyt keskustelut, 
esim. tutkijahaastattelut, on käsitetty luottamuksellisiksi. Subjektiivisuuden ja luotta
muksellisuuden vuoksi mielipiteiden esittäjiä ei identifioida, ei myöskään laitosvasta- 
usten antajia siellä, missä niitä on vain muutamia. Viestit on kuitenkin haluttu mukaan 
täydentämään kirjastojen itsearviointien ja tilastokäsittelyjen tuloksia. Lukijan on syy
tä muistaa, että m onet niin negatiiviset, neutraalit kuin positiiviset lausumat ja  pää tel
mät perustuvat melko harvojen informanttien kommentteihin. Palaute sekä ehdotukset, 
myös muiden kuin oman tiedekunnan osalta, on tarkoitettu tarjoamaan aineistoa ja t 
kokeskusteluun sekä kirjastoissa että kirjastoja käyttävissä ja  ylläpitävissä yhteisöis
sä. Oleellisinta on, että tuloksena ovat entistä parem m at omat ratkaisut kirjastopalve
luiden järjestäm isessä.

Kyselyiden tuloksia raportoitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti poikkeamiin 
keskimääräisistä vastauksista. Kysymykset ja niiden saamien vastausten keskiarvot 
ovat raportin liitteissä. Kirjastot saavat käyttöönsä myös kaikki kyselyiden SPSS-oh- 
jelmalla käsitellyt tulokset sekä valmistuja-ja laitoskyselyiden avovastaukset kirjasto- 
kohtaisesti. Kyselyaineistot arkistoidaan kehittämisosaston arkistoon.
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2.2  K eskustakam pus

2.2.1 Teologinen tie d e k u n ta

Taustatietoja 1999 % yliopistosta

Opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijat 1 511 5%
Jatko-opiskelijat 444 9%
Tutkinnot

Alemmat perustutkinnot 7 1 %
Ylemmät perustutkinnot 95 4%
Lisensiaatintutkinnot 10 5%
Tohtorintutkinnot 14 4%
Henkilökunta

Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa (htv) 55 3%
Muuta henkilökuntaa (htv) 75 2%
-josta  kirjastohenkilökuntaa 6 2%
Käytetyt määrärahat

Menot yhteensä (1000 mk) 23 041 1 %
-  josta henkilöstökulut 19 566 2%
-josta  muut menot 3 345 1 %
-  josta maksullisen toiminnan menot 130 0%
Tilat

Yhteensä hyöty-m2 2 999 1 %

Analyysin aineisto

Itsearvioinnit tiedekuntakirjastosta sekä Ortodoksian ja Itä-Euroopan kirkkojen tutki
muksen laitoksen kirjastosta 
Tiedekunnan edustajien haastattelu 
Tutkimusryhmähaastattelu
Keskustelumuistiinpanot paneelin vierailusta tiedekuntakirjastossa 
Laitoskysely: neljä vastausta, joista yksi ei ole opetusta antava laitos 
Ovensuukysely: 437 vastausta
Yhteenveto tiedekunnan kirjaston 1999 tekemästä asiakaskyselystä.

Tiedekunnan käyttämä kirjallisuus ja kirjastot
Tutkimus
Teologia on suhteellisen kirjavaltainen ala, jolla on tyypillistä julkaiseminen monogra
fiasarjoissa tai vuosikirja-tyyppisissä kokoomateoksissa. Tutkimuskirjallisuuden lisäksi 
tärkeää kirjastoaineistoa ovat lähdetekstit, jotka usein ovat moniosaisia kommentoituja 
editioita. Eniten käytettyjä tekstejä on maksutta (Raamattu) tai maksullisesti (esim. 
Lutherin kootut teokset) saatavissa myös digitaalisessa muodossa.
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Digitaalinen aineisto
Laitoskyselyyn vastanneista neljästä laitoksesta kahdella elektroniset viitejulkaisut sekä 
lähde- ja tukimateriaalit ovat, kysymyksen tekstiä lainaten, ”useiden henkilökunnan 
jäsenten vakituisessa käytössä”. Vain yhdellä laitoksella tieteelliset artikkelit kokoteks
teinä ovat vakituisessa käytössä.

Kirjaston 475 lehtivuosikerrasta 17 kotimaista on käytettävissä myös verkossa ja 
9 FinELibin kautta. Yhtään painettua tilausta ei ole peruttu. Cd-romeilta käytetään vii
tetietokantoja ja lähdejulkaisuja. Tutkijahaastattelun mukaan lähdejulkaisuja halutaan 
käyttää kulloisestakin tarpeesta ja tilanteesta riippuen sähköisenä tai paperiversiona.

Opiskelijoiden käyttämä kirjallisuus
Kirja opiskeluprosessissa -raportin (1999)1 mukaan

Kirjoilla on erittäin tärkeä merkitys opinnoissa, luentomonisteilla, luennoilla ja ryhmätöillä joko erittäin tai 
jonkun verran merkitystä. Oheiskirjallisuutta käytetään jonkun verran, lähinnä hakuteoksia ja tietokantoja. 
Suurin osa kirjoista saadaan Opiskelijakirjastosta (55 %), mutta myös tiedekuntakirjastosta (13 %) sekä 
kaupungin kirjastosta (12 %). Tenttiin luetaan keskimäärin 1,3 kertaa, 63 % vastaajista keskimäärin vain 
yhden kerran. Tenttiin luetaan yksin ja kotona, joskus laitoksella tai Opiskelijakirjaston tiloissa. Www- 
aineistoa on käyttänyt alle puolet (46 %) ja intemet-yhteys on vain 39 %:lla vastaajista.”

Tiedekunnassa on kiinnostusta multimedia-opetuksen kehittämiseen mm. avoimen yli
opiston tarpeisiin. Esim. maailman uskontoja käsittelevän kurssin voi suorittaa koko
naan verkossa ja valmistumassa on eksegetiikan opetusaineisto.

Tiedekunta- ja  laitoskirjastot
Tiedekunnassa on pitkään toiminut tiedekuntakirjasto. Sen lisäksi systemaattisen teo
logian laitos/ ekumeeninen arkisto, kirkkohistorian laitos sekä ortodoksian ja Itä-Eu- 
roopan kirkkojen tutkimuksen laitos ylläpitävät kirjastoja, joita luetteloidaan Helka- 
luetteloon. Laitoksilla on myös luetteloimattomia kokoelmia. Osa laitoskokoelmista 
on perua ajalta, jolloin tiedekunta oli osittain hajasijoitettuna. Tiedekuntakirjastossa 
luetteloidaan kaikkien uushankinnat, mikäli laitos itse toimittaa ne luetteloitavaksi. -  
Laitoskyselyn vastanneista laitoksista kaksi antaa kaiken kirjakartunnan luetteloitavak
si, yksi ei lainkaan ja yksi pääosan. Pari vuotta sitten toimeenpantiin takautuva laitos- 
kokoelmien luettelointiprojekti.

Kahteen tiedekuntaan kuuluvan uskontotieteen laitoksen kirjasto on liittynyt To- 
peliaan.

M uut kirjastot
Tarkimmin muiden kirjastojen merkitystä on kirjasto itse tutkinut 1999. Opiskelijakir
jasto oli ensimmäisellä sijalla, tiedekuntakirjasto toisella, El YK kolmannella, yleiset 
kirjastot neljännellä. Valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan kirjastot saivat 
myös useita mainintoja.

1 Kirja opiskeluprosessissa. Raportti Helsingin yliopistossa keväällä 1999 tehdystä opiskelijakyselystä. 
Moniste, luettavissa myös verkosta: www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/yleinen/kirja.htm.
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Helka-tilaston mukaan teologit lainasivat Opiskelijakirjastosta (henkilökunta ja 
uusinnat mukaan lukien) 91 000 lainaa vuonna 1999. Tiedekuntakirjasto kirjasi sa
maan aikaan 40 000 lainaaja HYK 24 000.

Laitosvastauksissa esiintyivät muina laitoksille keskeisinä kirjastoina HYK ja 
Philosophica.

Aineiston tarjonta

Haastatteluista ja kyselyistä välittyy suhteellisen korkea tyytyväisyys teologisen kir
jallisuuden tarjontaan. Tiedekunta on pitänyt huolta kirjaston kirjallisuusmäärärahois- 
ta eikä alan kirjallisuus yleensä ole kovin kallista, lukuun ottamatta kriittisiä lähdekor- 
puksia. Näiden tarjonta on tyydyttävällä tasolla, osa kuuluu HYK:n kokoelmiin. Tie
dekuntakirjaston kokoelmaa kiitetään monipuolisuudesta.

Digitaalisen tiedon tarjontaa rajoittaa se, että FinELib odottaa useita käyttäjä- ja 
maksajatahoja ennen kuin lähtee lisenssineuvotteluihin. Vaikka teologiaa opetetaan 
kolmessa yliopistossa, riittävää konsortiopohjaa ei ole saatu.

Kirjastokohtainen tarkastelu

Teologisen tiedekunnan kirjasto

Aineisto: 84 000 nidettä, 2 150 hyllymetriä 
Hankintamäärärahat v. 2000: 475 000 mk
Henkilökuntaa: kirjastonjohtaja, informaatikko (teologian tohtori), yksi kirjastonhoi
taja ja kolme kirjastosihteeriä, osastosihteeri, vahtimestari.
Henkilökustannusten osuus menoista: 71 %.

Käyttäjäkunta ja  käytön luonne
Lainaustilastojen mukaan 70 % lainauksesta tulee omalle tiedekunnalle, 21 % muille 
tiedekunnille ja 9 % HY:n ulkopuolelle. Ovensuukyselyn vastaajien mukaan perus
opiskelijoiden osuus on 81 %. Yliopiston ulkopuolisia kävijöitä oli 7 % vastaajista, 
heistä yli puolet opiskelijoita. Kirjaston katsotaan palvelevan myös kirkon työntekijöi
tä, mutta ovensuukyselyssä tätä ryhmää sekä yksityishenkilöitä edusti vain yhteensä 
12 vastaajaa. Kaukopalvelun volyymikään ei ole kovin suuri, 300—400 tapahtumaa vuo
dessa.

Kirjastoa käytetään ovensuukyselyn mukaan melko keskimääräisesti, lyhyiden ja 
usein toistuvien käyntien osuus on hivenen keskimääräistä suurempi ja kirjasto toimii 
myös kohtaamispaikkana. Rakennuksessahan ei ole kahvilaa.

Aineiston saatavuus ja  relevanssi
Laitos vastausten mukaan aineiston tavoitettavuus on hyvä. Kirjasto on huolehtinut han
kintansa tasapainottamisesta eri oppiaineiden kesken tutkimalla oppiaineittain kokoel
mien riittävyyttä omassa aiemmassa käyttäjäkyselyssään.
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Tilat ja  laitteet
Tilat eivät ole ihanteelliset, kirjasto ja jotkut asiakkaat toivovat mm. ryhmätyötiloja 
enemmän. Ovensuukyselyn mukaan asiakkaat ovat kuitenkin onnistuneet tekemään 
ryhmätyötä nykyisissäkin tiloissa.

Vaikka kirjasto on moneen eri huoneeseen oppiaineittain sijoitettuja se oli edelli
sessä asiakastutkimuksessa saanut kritiikkiä sekavuudesta, tässä kyselyssä aineiston 
sijoittelun ja opasteiden selkeys oli keskimääräistä parempi. Kirjasto katsoo työasemia 
tarvittavan enemmän.

Asiakaspalvelu ja  palveluiden käyttö
Ovensuukyselyssä henkilökunnan palveluhenkisyys ja asiantuntija-apu sai hieman kes
kimääräistä paremman arvion, laitosvastauksissa jakaumat palvelusta ja asiantuntijuu
desta ovat tavanomaiset.

Kirjaston henkilökuntaan kuuluu teologian tohtori, joka hoitaa tietopalvelua, ai
neiston sisällönkuvailua ja muuta substanssituntemusta edellyttäviä tehtäviä.

Asiakkaiden kirjastonkäyttötaidot ja  koulutus
Yksinkertaisen Helka-haun kävijät osaavat hieman tavallista paremmin, kirjaston ul
kopuolelta käytön huonommin. Tähän vaikuttanee se, että teologeilla on Kirja opiske
luprosessissa -raportin mukaan tavallista vähemmän tietokoneita kotona.

Kirjaston aiemmin toimeenpanemassa omassa asiakaskyselyssä löytyi mielen
kiintoinen havainto: ”mitä enemmän käyttövaikeuksia ts. osaamattomuutta kirjaston 
järjestelmien käytössä, sitä vähemmän ao. henkilöt olivat saaneet kirjastosta aineistoa 
omiin kirjallisiin töihinsä. Eniten olivat kuitenkin löytäneet ne, joilla oli ollut jonkin 
verran vaikeuksia.” Tunne siitä, että osaa hakea kirjallisuutta ei siis välttämättä merkit
se, että todella osaisi asian, vaan asiakkaan jonkinasteinen epävarmuus tuottaa parem
man tuloksen.

Ortodoksian ja Itä-Euroopan kirkkojen tutkimuksen laitoksen kirjasto
Laitos on tiedekuntaan kuuluva erillislaitos, samaan tapaan kuin esim. Renvall-insti- 
tuutti ja Kristiina-instituutti humanistisessa tiedekunnassa. Kirjaston kokoelman poh
jana on ortodoksiselta kulttuurijärjestöltä saatu lahjoitus, ja kirjaston sekä kuvakokoel
mien kartuttaminen ja hoito on laitoksen keskeinen tehtävä. Yliopiston ulkopuoliset 
ikonitutkijat ja -harrastajat ovat keskeinen, joskaan ei suuri käyttäjäryhmä. Kirjaston ja 
laitoksen toinen erityinen vastuualue on Bysantin tutkimus.

Laitosta ja kirjastoa hoitaa dosenttitasoinen assistentti, jonka toimenkuva on tä
ten hyvin laaja, sillä oman laitoksen tieteellisten tehtävien lisäksi hän myös antaa ope
tusta toisaalla yliopistossa. Kirjallisuuden luettelointi ja kaukolainaus hoidetaan tiede
kunnan kirjastossa; muutoin assistentti hoitaa kokoelmia ja pitää kirjastoa avoinna kol
me puolta päivää viikossa antaen korkeatasoista asiantuntijatukea mm. kuvakokoelmi
en käyttäjille. Laitokselle on kauan toivottu lisähenkilökuntaa lähinnä kirjastoteknisiin 
tehtäviin.

Laitoksesta ja kirjastosta on käytettävissä vain assistentti-kirjastonhoitajalta saa
tu aineisto, ei käyttäjien arvioita.
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Johtopäätöksiä kehittämistarpeista

Teologisen tiedekunnan kannalta kirjaston tavoitteenasetteluja palvelutarjonta näyttä
vät olevan tarkoituksenmukaiset. Henkilöstömenojen osuus kustannusrakenteessa on 
varsin suuri, mitä kirjastossa selitetään aineiston suhteellisella halpuudella. Sen jäl
keen kun tiedekunnan tilat ovat sijainneet samassa porraskäytävässä kirjaston välittö
mässä läheisyydessä, laitoskokoelmat ovat päällekkäistoimintaa, mikä osaltaan on har
kinnan arvoinen kustannuskysymys. Nykyään laitokset käyttävät 30 % tiedekunnan 
kausijulkaisu- ja kirjahankintoihin käytetyistä rahoista eli tiedekunnan kahden kirjas
ton osuudeksi jää 70 %. Toisaalta kirjasto katsoo, ettei heillä olisi tilaa nykyisten lai- 
toskokoelmien vastaanottamiseen.

Henkilöstö- ja osaamisrakenteessa kirjasto itse on todennut kehittämisen varaa 
tekniikan puolella.

Tiedekunta voisi tarttua Ortodoksian ja Itä-Euroopan kirkkojen tutkimuksen lai
toksen kirjaston toiminnan järkeistämiseen. Toteutustapaan arviointi ei voi ottaa 
kantaa.

2 .2 .2  O ikeustie tee llinen  tie d e k u n ta

Taustatietoja 1999 % yliopistosta

Opiskelijat
Perustutkinto-opiskelijat (alempi tutkinto) 195 11 %
Perustutkinto-opiskelijat (ylempi tutkinto) 1 999 7%
Jatko-opiskelijat 377 8%
Tutkinnot

Alemmat perustutkinnot 13 1 %
Ylemmät perustutkinnot 232 11 %
Lisensiaatintutkinnot 30 15%
Tohtorintutkinnot 10 3%
Henkilökunta

Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa (htv) 74 4%
Muuta henkilökuntaa (htv) 74 2%
-  josta kirjastohenkilökuntaa 8 3%
Käytetyt määrärahat

Menot yhteensä (1000 mk) 32157 2%
-josta  henkilöstökulut 26 993 3%
-josta  muut menot 3 221 1 %
-josta  maksullisen toiminnan menot 1 943 1 %
Tilat

Yhteensä hyöty-m2 3 915 1 %
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Analyysin aineisto
Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston sekä Katti-kirjaston itsearvioinnit 
Laitoskysely: kaksi vastausta 
Valmistujakysely: 16 vastausta
Ovensuukysely: 259 vastausta tiedekuntakirjastosta, 39 vastausta Katti-kirjastossa. 
Tiedekunnan edustajien haastattelu 
Yksi tutkimusryhmähaastattelu
Tiedekunnan ja kirjaston edustajat paneelin tapaamisessa

Tiedekunnan käyttämä kirjallisuus
Tutkimus
Oikeustieteissä tutkimusta julkaistaan sekä monografioina että artikkeleina. Kotimai
silla kielillä on vahva asema julkaistaessa, mutta tutkimustyö tarvitsee kansainvälistä 
aineistoa yhtälailla kuin muutkin tieteet. Varsinaisen kirjallisuuden ohella virallisjul
kaisut ts. säädöstekstit tausta-aineistoineen (mm. eduskunnan asiakirjat) ja oikeusis
tuimien päätökset ovat välttämätöntä materiaalia sekä tutkimus-ja opetushenkilökun
nalle että opiskelijoille.

Digitaalinen aineisto
Pääosa kotimaisista virallisjulkaisuista on nykyään saatavana digitaalisessa muodossa 
ainakin 1990-luvulta, monet keskeiset lähdesarjat ovat ilmaismateriaalia. Digitaaliset 
virallisjulkaisut tarjoavat mahdollisuuden nopeaan tiedonhakuun. Nuori polvi on omak
sunut ne itsestään selvyytenä, mikä näkyi valmistujakyselyssä ja tutkijahaastattelussa. 
Osa vanhemmista vielä totuttelee niiden käyttöön. Laitoskyselyyn vastanneilla laitok
silla digitaaliset aineistot ovat pääosalle henkilökunnasta vieraita. Joihinkin käyttötar
koituksiin painettu versio on parempi myös nuorten mielestä. Tiedekunnan johdossa 
ollaan kiinnostuneita elektronisesta aineistosta ja oppimiskeskuskysymyksistä.

Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastoon tulee 422 aikakauslehteä painettuna. 
Niistä n. 30 on saatavissa myös FinELibin kautta. Tiedekuntakinasto pyrkii saamaan 
enemmän oikeudellista aineistoa FinELibin hankintojen piiriin. Katti-kirjaston 66 leh
destä 10 on tarjolla myös digitaalisesti. Kumpikaan kirjasto ei ole lakkauttanut tilauk
sia FinELibin vuoksi. Kattavampaa digitaalista lehtitarjontaa on ollut vasta runsaan 
vuoden ajan.

Opiskelijoiden käyttäm ä kirjallisuus
Oikeustieteiden opiskelu painottuu nykyään suurien tekstimäärien lukemiseen ja tent
timiseen, mutta tiedekunta suunnittelee opetuksen kehittämistä ongelmakeskeisen op
pimisen suuntaan, mikä tulee muuttamaan myös kirjallisuuden käyttötapoja. Toistai
seksi lainattavasta tenttikirjallisuudesta on krooninen pula ja sen valokopioiminen kir
jastoissa tai ainejärjestön tiloissa on erittäin yleistä. Oikeustieteen opiskelukulttuuriin 
kuuluu tenttiin lukeminen kirjastoissa tovereiden seurassa.

Opiskelijakirjaston Kirja opiskeluprosessissa -raportti kuvaa oikeustieteilijöiden 
tilannetta näin:
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”Kirjojen merkitys opiskelussa on ylivoimaisesti suurin, 94 %:n mielestä erittäin tärkeä. Luennoilla, luen
tomonisteilla ja ryhmätöillä on vähänlaisesti merkitystä. Oheismateriaalia ei juuri käytetä. Kirjoista suurin 
osa saadaan Opiskelijakirjastosta (52 %), lisäksi niitä joudutaan kopioimaan (14 %) ja saadaan kaupungin 
tai kuntien kirjastoista (10 %). Kirjojen saamisessa koetaan olevan paljon ongelmia, koska niitä ei ole 
riittävästi ja niitä palautetaan myöhässä. Lukukertoja on keskimäärin 1,9 kertaa, vain 22 % vastaajista il
moittaa lukevansa kirjan ainoastaan yhden kerran. Yleisin lukupaikka on koti (45 %), mutta myös lukusale
ja käytetään paljon, eritoten laitoksen/tdk:n lukusalia ja Domuksen lukusaleja. Www-aineistoa on käyttä
nyt muiden tiedekuntien opiskelijoiden tapaan noin puolet ja tasan 50 %:lla on intemet-yhteys kotoa.”

Tiedekuntaa palvelevat kirjastot ja aineiston tarjonta
Tiedekunta ylläpitää yhteistä tiedekuntakirjastoa. Sen lisäksi Kansainvälisen talousoi
keuden instituutti ylläpitää Katti-kirjastoa, jolla on oma henkilökuntansa. Yksityisoi
keuden laitos sekä rikos-ja prosessioikeuden laitos kartuttavat sivutoimisesti hoidettu
ja kokoelmia, joiden laajuus on useita satoja hyllymetrejä. Sen lisäksi opettajilla on 
omia työhuonekokoelmia.

Vaasan yksikössä käytetään Vaasan yliopiston kirjastoa ja vanhemman kirjalli
suuden osalta nojataan hovioikeuden kirjastoon. Rakenteilla on Vaasan korkeakoulu
jen yhteinen tiedekirjasto.

Eduskunnan kirjasto on merkittävä erityisesti vanhemman aineiston osalta. Opis
kelijoillekin se valmistujakyselyn mukaan on kolmanneksi tärkein kirjasto. Kirjaston 
toimintapolitiikan muutoksista ollaan tiedekunnassa huolissaan.

Opiskelijakirjaston lainauksesta oikeustieteilijöiden osuus on n. 15 % ja valmis
tujakyselyn vastauksissa se tärkeydessä ohitti niukasti tiedekuntakirjaston. Opettaja
kunnassa nähdään mielellään Opiskelijakirjaston hoitavan ”bulkkikäytön” jopa tähän
astista enemmän, ainakin jos tiedekuntakirjasto kehitetään tukemaan pidemmälle ehti
neiden opiskelijoiden uudentyyppistä opiskelua. Tosin tiedekunnan henkilökuntakin 
käyttää Opiskelijakirjastoa, heidän lainojensa ja uusintojensa luku v. 1999 oli 12 000.

Valmistujakyselyn mukaan opinnäytettä tekeville juristiopiskelijoille merkittäviä 
kirjastoja ovat edellä mainittujen lisäksi kaupunginkirjasto, HYK ja Helsingin kauppa
korkeakoulun kirjasto. Poliisikoulun kirjastokin sai maininnan. Laitoskirjastoja opis
kelijat taas eivät maininneet. Tutkijahaastattelussa tärkeäksi todettiin myös Vankein
hoidon koulutuskeskuksen kirjasto.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa aineiston hankinta ohi varsinaisten kirjastojen 
on erityisen laajaa. Laitosten osuus kirja-ja kausijulkaisuhankinnoista on 38 % ja tie
dekuntakirjaston 62 %. Kirjoja laitokset ostavat suuremmalla summalla kuin kirjasto 
(204 700 mk / 172 400 mk). Kausijulkaisut, joihin sisältynee virallisjulkaisusarjoja, 
ovat selvemmin kirjaston vastuulla, (laitokset 90.000 mk, kirjasto 306 600 mk.). -  Näis
sä laskelmissa ei ole mukana instituutteja eikä Vaasan yksikköä. Toinen laitoskyselyyn 
vastanneista laitoksista arvioi 60 % edellisvuonna hankkimastaan kirjallisuudesta ole
van Helka-luettelossa, toinen tuskin 5 %.

Hankintaa laitoksille perustellaan sillä, että aineiston välitön saatavuus henkilö
kunnalle halutaan varmistaa. Seminaaritiloissa säilytettäviä laitoskirjastoja käytetään 
myös opetuksen tukena seminaaritilaisuuksissa ja harjoituksissa.
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Kirjastokohtäinen tarkastelu

Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto

Aineisto: 96 000 nidettä 
Hankintamenot v. 1999: 486 000 mk.
Henkilökuntaa: kirjastonjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa, kirjastoamanuenssi, kaksi kir
jastosihteeriä, kaksi kirjastovahtimestaria (toista virkaa hoidetaan opiskelijatyövoi- 
malla.)
Henkilöstökustannusten osuus menoista: 67 %.

Tiedekunnan kirjasto sijaitsee vanhoissa hammaslääketieteen laitoksen tiloissa, jotka 
tarjoavat joitain viihtyisiä lukusaleja, mutta ovat muuten epäkäytännölliset. Kirjaston 
lainaustoimisto esim. sijaitsee aulassa, joka on kulkuväylä Fabianinkadun tiloista Port- 
haniaan. Kirjaston on määrä muuttaa Porthaniaan vuonna 2003 käynnistyvän remontin 
jälkeen. Muuttoa odoteltaessa nykyisten tilojen parantamiseen ei panosteta. Syksyllä 
2000 eläkkeelle siirtynyt kirjastonjohtaja on ollut pitkään sairaslomalla ja hänen sijai
senaan on toiminut kirjastonhoitaja. Muitakin pitkiä sairaslomia on ollut ja sijaisjärjes- 
telyt on hoidettu väliaikaisin ratkaisuin.

Käyttäjäkunta ja  käytön luonne
Tiedekuntakirjasto on leimallisesti opiskelijakirjasto. Ovensuukyselyn vastaajista opis
kelijoita oli yli 90 %. Helsingin yliopiston ulkopuolisia vastaajia oli 6 %, hekin mel
kein kaikki opiskelijoita. Lainaustilastojen mukaan 80 % lainaajista tulee omasta tie
dekunnasta, 11 % muualta yliopistolta ja 9 % yliopiston ulkopuolelta. Tyypillistä käyt
töä on tenttiin lukeminen ja muu lukusalityöskentely.

Aineiston saatavuus ja  relevanssi
Haastatteluissa todettiin kirjaston uutuushankinnan liki tyrehtyneen lamavuosina mää
rärahojen puutteessa. Laitoskyselyn kaksi vastaajalaitosta arvioivat kokoelmat nyt tyy
dyttäviksi. Toinen valittaa runsaan lainauksen tai hävikin olevan ongelma. Mahdolli
suus vaikuttaa hankintapäätöksiin arvioidaan tiedekunnassa yleisestikin hyväksi, mut
ta mahdollisuutta käytetään epätasaisesti. Kirjasto toteuttaa hankintaehdotukset, jol
loin kokoelmatkin kasvavat osittain sen mukaan, millä aloilla on aktiivisimmat toivo
jat. Kirjaston arvion mukaan kirjastonjohtaja valitsee kuitenkin 90 % kirjallisuudesta. 
Laitoskyselyn mukaan uusi aineisto saisi nopeammin tulla käyttöön.

Kirjaston itsepalvelukopiointi on kävijämäärään suhteutettuna yliopiston kirjas
totilastojen kärjessä. Ovensuukyselyn avovastauksissa toivottiin, että tenttikirjoista oli
si tarjolla valmiit kopiot, jotka voitaisiin syöttää nippuna kopiokoneeseen sen sijaan 
että nyt joutuu kopioimaan aukeaman kerrallaan!

Tilat ja  laitteet
Tiedekunnan kirjasto on tenttilukijoiden suosima tila, vaikka sitä ei ovensuukyselyssä 
arvioidakaan kovin viihtyisäksi. Päivittäin istutaan pitkään ja pöytäpaikoista on niuk
kuutta ainakin parhailla paikoilla. Ryhmätyömahdollisuudet ovat huonot. Tietokoneis-
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takin on pulaa ja kävijät niiden käyttömahdollisuuksiin tyytymättömiä. (Esim. portaa- 
lit elektronisiin peruslähteisiin ovat Lapin yliopiston kirjastossa selvästi paremmin hoi
dettu, toteaa Rovaniemellä opiskellut nuori tutkija.)

Asiakaspalvelu ja  palveluiden käyttö
Tyytyväisyysluvut jäävät useissa muissakin ovensuukyselylomakkeen kohdissa keski
määräisiä alhaisemmiksi.

K äyttötaidot ja  koulutus
Ehkä suuresta opiskelijoiden osuudesta johtuu, että Helka-luetteloiden käyttötaito on 
keskimääräistä paremmin kävijöiden hallussa. Kirjaston oma käyttäjäkoulutus on hy
vin vähäistä. Käyttäjäyhteisö kaipaisi koulutusta digitaalisten lähteiden käyttöön, mut
ta tällä hetkellä sen enempää kirjasto henkilökuntatilanteensa vuoksi kuin laitokset
kaan eivät näytä kantavan vastuuta tiedonlähdekoulutuksesta.

Katti-kirjasto
Kun tiedekuntaan perustettiin Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, sille perustet
tiin myös oma kirjasto, joka sijaitsee samassa rakennuksessa kuin tiedekunnan kirjas
to. Kirjasto on muun ohella EU:n julkisaineiston vastaanottajakirjasto. Henkilökunnal
taan kolmihenkisen kirjaston erityispiirre on maksupalvelutoiminta yliopiston ulko
puolisille käyttäjille, mm. tiedonhaut lakiasiaintoimistoille. Paikalle tulijoista pääosa 
on kuitenkin yliopiston opiskelijoita, ja tavanomainen käynti koostuu ovensuukyselys
tä päätellen sähköisten luetteloiden käytöstä ja tavoitetun aineiston kopioinnista. Tyy
tyväisyysluvut ovat korkeita.

Tiedekunnan sisällä muiden oikeustieteen alojen edustajat arvelevat kirjastoa yli- 
resurssoiduksi suhteessa käyttöön, mutta eivät tällöin ehkä ota huomioon maksupalve- 
lutoimintaa ulkopuolisille. Kirjaston nähdään mielellään tulevissa kirjastojärjestelyis- 
sä sulautuvan tiedekunnan kirjastoon, mikä onkin valmisteilla.

Johtopäätöksiä kehittämistarpeista

Sinänsä ystävällisistä väleistä huolimatta tiedekunnan ja sen kirjaston suhde on ollut 
negatiivisessa kierteessä: kirjastoa resurssoidaan huonosti, koska siltä ei odoteta kovin 
paljoa ja paljoa ei voi odottaakaan, koska kirjastoa resurssoidaan huonosti. Ristiriidas
sa resurssointi-havainnon kanssa on toisaalta se, että kirjastokustannusten osuus tiede
kunnan kaikista kustannuksista on keskimääräistä suurempi. Mahdollisesti kyse on en
sisijaisesti oikeustieteen opiskelun kirjallisuusvaltaisuudesta. Mahdollisesti opetusta
kin on 90-luvulla entistä enemmän hoidettu kirjatenttien avulla.

Kirjaston henkilöstön pyrkimykset kohdistuvat päivästä toiseen selviämiseen ja 
perusasioiden varmistamiseen. Tiedekunnassa kuitenkin visioidaan kirjastopalveluiden 
kehittämistä osana muun toiminnan, eritoten opetuksen kehittämistä ja on jo alettu kat
soa malleja ympäristöstä. Myös kirjastossa toivotaan, että tutkijapalveluita voitaisiin 
kehittää. Tiedekunnan ja kirjaston pyrkimykset ovat siis samansuuntaiset ja kirjasto-

36



toimintoja ollaankin järjestämässä uudelleen. Kirjasto-oloja edelleen suunniteltaessa 
on syytä neuvotella Eduskunnan kirjaston kanssa toimintalinjoista ja työnjaosta. Kir- 
jastoarvioinnin paneeli keskusteli myös hyödyistä, joita valtiotieteellisen ja oikeustie
teellisen tiedekuntakirjastojen yhdistäminen voisi tuottaa.

Tiedekunnan tieteellisen henkilökunnan kirjallisuuden saanti ei ole välttämättä 
kirjastojen varassa, vaan myös laitoskokoelmien. Tiedekuntakirjaston henkilöstö/ai- 
neisto -määrärahojen suhdetta tarkasteltaessa onkin huomattava, että kirjasto vastaa 
työvoimavaltaisista päivystys- ja lainauspalveluista, kun taas aineistorahaa käytetään 
pitkin tiedekuntaa. Jokin määrä kirjallisuutta tutkijan ja opettajan lähellä ja käsillä on 
välttämätöntä. Kun kuitenkin sekä opiskelijat että henkilökunta kokevat yleisesti, että 
kirjallisuutta ei ole varaa hankkia tarpeeksi, tiedekunnan kannattaisi tarkistaa, tehdään
kö pelkistä mukavuussyistä muuten aiheettomia päällekkäishankintoja ja jääkö piiloon 
ja vähälle käytölle sellaista kirjallisuutta, johon kollegatkin mielellään tutustuisivat.

Opiskelijoiden tapa kopioida kokonaisia tenttikirjoja on erityisen silmiinpistävää 
oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Sinänsä kopiointi omaan käyttöön ei ole laitonta, 
mutta kun kirjapainot olisivat monentamisessa selvästi tehokkaampia, valokopiointia 
voidaan tuskin pitää järkevänä opiskeluajan ja tiedekunnan tila- ym. resurssien käyttö
nä. Kysyä voi sitäkin, onko tarkoituksenmukaista käyttää nykyisessä laajuudessa työ
voimaa nopeasti vaihtuvien kotimaisten kurssikirjojen hankintaan, luettelointiin, kir- 
jastokuntoon saattamiseen, lainausliikenteen hoitoon hyllytyksineen, varauksineen ja 
karhuamisineen, poistoihin, kopiokoneiden valvontaan jne. Huomattava osa oikeustie
teellistä kurssikirjallisuutta on kotimaista tuotantoa, jonka kustantaminen ja hinnoitte
lu ovat lakimiesprofession omissa käsissä. Olisiko tiedekunnalla kiinnostusta ja vaiku
tusvaltaa, jonka voimalla alan julkaisu- ja myyntikäytäntöjä muutettaisiin tulevia am
mattikunnan jäseniä suosivammiksi, esim. halpojen ja muutamia kierrätyksiä kestävi
en opiskelijapainosten avulla? Opiskelijat välttyisivät kirjojen metsästämiseltä ja kopi
oinnilta ja oikeustieteelliset tiedekunnat säästäisivät kirjastojen työkustannuksissa tai 
voisivat siirtää työvoiman käyttöä kehittyneempiin palveluihin.

Digitaalisen julkaisemisen kehittämisestä oikeustieteissä ja lainkäytössä onkin jo 
ollut keskustelutilaisuuksia eri asianosaistahojen kesken.
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2 .2 .3  H um anistinen  tie d e k u n ta

Taustatietoja 1999 % yliopistosta

Opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijat 8 356 28%
Jatko-opiskelijat 949 18%
Tutkinnot

Alemmat perustutkinnot 207 21 %
Ylemmät perustutkinnot 505 23%
Lisensiaatintutkinnot 43 21 %
Tohtorintutkinnot 41 11 %
Henkilökunta

Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa (htv) 313 16%
Muuta henkilökuntaa (htv) 298 6%
-josta  kirjastohenkilökuntaa 26 9%
Käytetyt määrärahat

Menot yhteensä (1000 mk) 118 062 7%
-josta  henkilöstökulut 102 500 12%
-josta  muut menot 13 621 3%
-josta  maksullisen toiminnan menot 1 941 1 %
Tilat

yhteensä hyöty-m2 20 625 7%

Analyysin aineisto

Itsearvioinnit seuraavista kirjastoista: Historiallis-kielitieteellinen kirjasto, Kotimaisen 
kirjallisuuden laitoksen kirjasto, Käännöstieteen laitoksen kirjasto, Psykologian lai
toksen kirjasto + yleisen psykologian osaston kirjasto, Suomalais-ugrilaisen laitoksen 
kirjasto, Suomen kielen laitoksen kirjasto, Taidehistorian kirjasto, Topelia-kirjasto 
Keskustelu tiedekunnan edustajien kanssa 
Kaksi tutkimusryhmähaastattelua 
Laitoskysely: 18 vastausta 
Valmistujakysely: 17 vastausta 
Ovensuukysely: 10 kirjastossa, yht. 1805 vastausta
Panelistien vierailu Historiallis-kielitieteellisessä kirjastossa, Topelia-kirjastossa, pää
rakennuksen yhteiskirjastossa sekä Taidehistorian laitoksen kirjastossa.
Humanistisen tiedekunnan opiskelijoille suunnatun kirjastokyselyn tulokset (1998) ja 
asiakaskyselyn yhteenvetoa (1994).
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Tiedekunnan käyttämä kirjallisuus

Tutkimus
Humanistisissa tieteissä monografioita pidetään keskeisenä julkaisemisen muotona. 
Artikkelimuodossakin julkaiseminen on merkittävää, mitä kuvaa se, että JULKI-tilas- 
toissa (1999) tiedekunnan ilmoitetaan tuottaneen 154 monografiaa (oppikirjat ja yleis
tajuiset teokset mukaan lukien) ja 1237 tieteellistä artikkelia.

Digitaalinen aineisto
Kysymykseen ”Mitkä seuraavista aineistoista ovat useiden henkilökuntanne jäsenten 
vakituisessa käytössä digitaalisessa muodossa joko verkosta tai cd-romilta” laitosky- 
selyyn vastanneet tiedekunnan laitokset vastasivat seuraavasti:

Kyllä Ei

Bibliografiset aineistot 7 8
Lähde- ja tukimateriaali 3 11

Kokotekstiartikkelit 3 11

Historiallis-kielitieteellisen kirjaston 357 aikakauslehdestä kahdeksan on saatavissa 
myös FinELibin kautta. Yksi tilaus on lakkautettu FinELibin ansiosta. Topeliassa vas
taavat luvut ovat 300 1212 .  Kirjastonjohtajien mukaan humanistien kausijulkaisuja ei 
juurikaan ole ainakaan FinELibissä. Hitaat ja katkeilevat yhteydet ovat vaikeuttaneet 
olemassa olevankin aineiston käyttöä ainakin Porthaniassa.

Se, ettei digitaalisia tieteellisiä kausijulkaisuja ole aloilla kovin paljon, ei merkit
se muun digitaalisen aineiston puutetta. Esim. yleisen kielitieteen professori on ylläpi
tänyt laajaa linkkikokoelmaa ja maan historian laitokset ylläpitävät Agricola-verkkoa, 
joka yhdistää erityyppisiä www-aineistoja. Humanistisille aloille on tyypillistä digi
taalisten aineistojen maksuttomuus, alan edustajat esim. asettavat klassikkotekstejä 
verkkoon vapaaseen käyttöön. Suurilla tieteenaloilla, kuten englantilaisessa filologias
sa on markkinoilla myös kalliita verkkoaineistoja hakujärjestelmineen.

Opiskelijoiden käyttäm ä kirjallisuus
Kirja opiskeluprosessissa -raportissa (1999) humanistiopiskelijan kirjallisuuden käyt
töä on kuvattu seuraavasti:

"Kirjoilla on erittäin tärkeä merkitys heidän opinnoissaan, luentomonisteilla ja luennoilla jonkin verran 
merkitystä, ryhmätöillä ei juuri lainkaan. Oheiskirjallisuutta opinnoissa käytetään enemmän kuin muissa 
tiedekunnissa, eritoten hakuteoksia ja tietokantoja. Verkkomateriaalia käytetään kuitenkin vähänlaisesti. 
Kaupungin ja kuntien kirjastoja käytetään suhteellisesti ottaen paljon kirjojen hankintaan, mutta Opiskeli
jakirjastosta saadaan kuitenkin vielä suurin osa kirjoista. Kirjoja jää harvoin saamatta. Tentteihin luetaan 
yleensä vain yhden kerran (49 %), keskiarvona kuitenkin 1,5 kertaa ja tentteihin luetaan yksin pääasiassa 
kotona (62 %). Www-aineistoja opiskelussa on käyttänyt alle puolet opiskelijoista, mutta yli puolella (52 
%) on intemet-yhteydellä varustettu tietokone kotona."

Valmistujakyselyn vastaajista tieto verkkoaineistojen käyttäjien osuus oli suurempi. 
Yksi psykologiasta valmistunut nimenomaan kaipasi koulutusta kansainvälisten digi
taalisten tieteellisten lehtien käyttöön, mikä helpottaisi työn ohella gradua tekeviä.
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Tiedekuntaa palvelevat kirjastot
Humanistit käyttävät laajaa kirjoa Helsingin kirjastoja. Esim. valmistujakyselyn 17 
vastaajaa luetteli saman määrän kirjastoja sellaisina, jotka olivat olleet keskeisiä hei
dän opinnäytteilleen.

Tiedekunta- ja  laitoskirjastot
Tiedekunnan kirjastopalvelut ovat olleet monimuotoiset. Peruslähtökohtina on ollut, 
että kirjastojen on sijaittava lähellä laitosten muita tiloja ja että kukin laitos vastaa 
omasta kirjastostaan ja maksaa hankinnat omista budjeteistaan, ei kirjaston budjetin 
kautta. Jo 1904 laitokset siirsivät kokoelmansa yhteen seminaarikirjastoon, nykyiseltä 
nimeltään Historiallis-kielitieteellinen kirjasto, jossa olija on edelleen omat osastonsa 
ja huoneensa eri oppiaineille. Vuosikymmenten kuluessa laitoksia on syntynyt lisää, 
laitoskirjastoja on siirretty Historiallis-kielitieteellisen kirjaston yhteyteen, mutta niitä 
on myös muuttanut pois oppiaineiden tilajärjestelyjen yhteydessä. Lisäksi pari erillään 
sijaitsevaa kirjastoa on kuulunut hallinnollisesti Historiallis-kielitieteelliseen kirjas
toon. Muut laitokset ovat ylläpitäneet omia pää- tai sivutoimisesti hoidettuja laitoskir- 
jastojaan, joista muutamat ovat toimineet yhteisessä tilassa ja yhteisen vahtimestarin 
valvomana "päärakennuksen yhteiskirjastona”. Se on laitosmuuttojen myötä jo osit
tain purkautunut. Oma Helka-tunnus on 22 humanistisella kirjastolla.

Historia- ja kulttuuriaineiden laitokset ovat yhdistäneet kirjastonsa uuteen Tope- 
lia-kirjastoon. Vuonna 2000 tiedekunnan kirjasto-organisaatiota on lähdetty kehittä
mään tiedekuntakirjaston periaatteella. (Ks. myös luku 3.1.2.)

Tiedekunnassa pidetään edelleen tärkeänä, että aineiston hankinta on laitosten 
vastuulla ja päätäntävallassa ja vain pieni osa varoista käytetään kirjaston budjetin kaut
ta yleisiin hakuteoksiin ym. Näin varmistetaan rahojen käytön oikeudenmukaisuus ja 
tarkoituksenmukaisuus. Kirjastojen kannalta menettely on hankala ja työläs, mistä tar
kemmin Historiallis-kielitieteellisen kirjaston kohdalla.

M uut kirjastot
Puolet HYK:n lainauksesta tulee humanisteille, mikä merkitsee 182 000 lainaaja uu
sintaa vuodessa. 13 laitos vastaajaa 18: sta mainitsi HYK:n kolmen keskeisen kirjaston 
joukossa, valmistujista 9 vastaajaa 17:sta.

Opiskelijakirjaston lainauksesta on humanistien osuus n. 27 %. Tutkijoille ja opet
tajille rekisteröidään n. 18 000 lainaa vuodessa, opiskelijoille 344 000.

Tiedekunnan jäsenten runsaasti käyttämiä kirjastoja ovat lisäksi mm. ne, joita yl
läpitävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, M useovirasto, Kotim aisten kielten tutki
muskeskus ja  Kansallisarkisto. Kolme ensiksi mainittua kuuluvat Helka-tietokantaan.

Aineiston tarjonta

Koska tiedekunnan kirjastot ovat laitosten kokoelmia, henkilökunnan tarpeista on huo
lehdittu. Lainausjärjestelyt, pääsy omilla avaimilla, hankintamenettelyt jne. tukevat 
henkilökunnan mahdollisuuksia käyttää kirjastoa. Menettelyn uskotaan tarjoavan sen 
yhteisen edun, että piilossa olevat käsikirjastokokoelmat olisivat suhteellisen vähäisiä,
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ts. yliopistoon hankittu humanistinen kirjallisuus olisi laajalti tiedekunnan jäsenten saa
vutettavissa. Tarkasteltaessa kuvaajaa luvussa 3.1.3 voidaan päätellä toisinkin, joskin 
juuri humanistisen tiedekunnan kirjallisuusvarojen jakautumista kirjastoihin ja muual
le on vaikea selvittää. Jotain kuvaa saa laitoskyselystä, jossa tiedusteltiin, kuinka suuri 
osa laitosten hankinnoista tuli yhteiskäyttöön, tutkimusryhmän tms. käyttöön ja yksit
täisten henkilökunnan jäsenten käyttöön. Laitoksia pyydettiin myös arvioimaan, kuin
ka suuri osa hankinnoista tuli Helka-luetteloon. Pääpaino on vastausten mukaan yh
teiskäytössä, mutta muutkin mallit tunnetaan. Vastanneista 14 laitoksesta 9 ilmoitti, 
että kaikki hankinnat tulevat Helkaan.

Kokoelmia koskevia vastauksia summatessa saadaan melko keskimääräinen ja
kauma hyvä, tyydyttävä ja riittämätön -vastauksista. Koska opettajien lainausmahdol
lisuudet ovat tiedekunnan kirjastoissa vapaammat kuin opiskelijoilla, kirjallisuuden ta
voitettavuutta pidetään kuitenkin keskimääräistä parempana, samoin laina-aikoja. Sen 
sijaan valmistujakyselyssä valitettiin esim. eräästä Historiallis-kielitieteellisen kirjas
ton osastosta, että ”opettajat pitävät lainoja jopa kuukausitolkulla, jolloin se ainoa Hel
singistä löytyvä kappale ei ollut saatavilla”. Laitoskyselyssä ollaan yleensä tyytyväisiä 
myös henkilökunnan asiantuntemukseen niin kirjastoasioissa kuin tieteenalalla.

Traditionaalisesti tiedekunnan kirjastoista ei ole annettu pitkiä kotilainoja, ei ai
nakaan opiskelijoille ja sisäkäyttöoikeuskin on ollut rajoitettu. HYK käsitettiin lainaa
vaksi kirjastoksi, tiedekunnan kokoelmat käsikirjastoksi. Viime vuosina käyttö-ja lai
nausoikeutta on laajennettu, mutta edelleen on laitoskirjastoja, joita saavat käyttää eri
tyisellä kortilla vain aineen omat opiskelijat. Käytäntöjä toivotaan yhtenäistettäviksi 
tiedekuntakirjaston uuden organisoinnin myötä.

Päällekkäisyyksiä kirjastojen työnjaossa tunnistettiin seitsemässä laitosvastauk- 
sessa, mutta niitä pidettiin enimmäkseen aiheellisina, koska samaa kirjallisuutta tarvi
taan eri tahoilla. Katvealueita, joiden hankinnoista ei huolehdi varsinaisesti mikään 
kirjasto, humanistit tunnistivat kuudella laitoksella, yhtenä esimerkkinä pienten kiel
ten lingvistiikka. Tässä yhteydessä myös muistutettiin harvinaisten kielten vieraista 
kirjaimistoista, jotka muodostuvat ongelmaksi kirjastojen atk-järjestelmien käytössä. 
Humanistisen tiedekunnan lukuisat erikoisalat heijastuivat myös valmistujakyselyssä: 
Erikoiselta alalta tutkimuksen tehnyt opiskelija kertoi saaneensa lähdekirjallisuutta lai
naksi ohjaajaltaan ja kaukaisessa maassa stipendiaattina käynyt gradun tekijä oli pai
kan päältä ostanut itselleen kirjallisuutta.

Kurssikirjallisuuden saatavuus perus-ja aineopintovaiheessa oli viiden laitosvas- 
taajan mielestä suunnilleen riittävää, kahdeksan ajoittain riittämätöntä ja neljän pää
sääntöisesti riittämätöntä. Muun opiskelukirjallisuuden tilanne on parempi, mutta vii
deltä laitokselta senkin arvioidaan olevan riittämätöntä. Valmistujakyselyssä ilmeni 
graduntekijöiden kaukolainatarvetta ja ovensuukyselyjen avovastauksissa suoranaisia 
parahduksia tilanteessa, jossa saman viikon harjoitustyö pitäisi tehdä kirjasta, jota ei 
ole saatavilla. Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden kirjallisuuden saanti ei ole hyvällä ta
solla.
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HYK:n rooli kirjallisuuden hankkijana on tiedekunnan ja tutkijoiden kanssa kes
kusteltaessa kiistanalainen. Toisaalla työnjakoja pidetään selvinä, toisaalla suositellaan 
esim. lingvistisen kirjallisuuden hankinnan työnjakojen selkiyttämistä. Kulttuurien tut
kimuksessa on edelleen havaittu päällekkäistilauksia eri kirjastojen kesken. HYK:n 
paikallispalveluiden saamaa humanistipalautetta esitellään luvussa 2.2.6.

Tiedonlähdekoulutus ja digitaaliset palvelut
Laitoskyselyn vastausten mukaan tiedonlähteiden ja kirjallisuuden käytön opetus on 
järjestetty humanistisessa tiedekunnassa seuraavasti. Vieressä jakauma kaikkien vas
tanneiden laitosten osalta.

Hum. tiedekunnassa Kaikilla vastanneilla laitoksilla
Laitoksen toimesta 5 laitoksella 13
Kirjaston toimesta 3 laitoksella 20
Yhteistyössä 7 laitoksella 18
Ei ole eriytettyä opetusta 3 laitoksella 9

18 60

Humanistisessa tiedekunnassa kirjaston rooli on vähäisempi kuin yleensä. Substanssi- 
asiantuntemuksen merkitystä korostetaan ja sitä ei kirjastoissa katsota olevan riittäväs
ti. Humanistien tiedonlähdekoulutukseen liittyvissä laitoskyselyn avovastauksissa il
menee epätavallisen negatiivisia sävyjä: ”En osaa sanoa, etsivä löytää. Digitaaliympä- 
ristöistä ei ole havaittu olevan mitään hyötyä tieteenalalla”; ”Käyttöä voi opettaa vain 
alan tutkija, mutta harvalla on siihen aikaa. Esim. cd-rom-demo viime syksynä meni 
täysin penkin alle, kun levyjä ei saatu toimimaan eikä esittelijä hallinnut tilannetta”. 
Positiivisempiakin odotuksia on: ”01isi hyvä, jos opiskelijoille järjestettäisiin kirjas
ton puolesta kirjaston käytön opetusta ja tiedonhankintaan liittyvää opetusta.”

Siitä huolimatta, että humanistisilla aloilla ei ole tällä hetkellä kovin runsasta di
gitaalisten julkaisujen tarjontaa, niihin kohdistuu paitsi ärtymystä, myös kiinnostusta. 
”01ennaista on jatkossa erilaisten aine- ja tutkijakohtaisten palveluiden kehittäminen 
käyttäen atk:ta. On epäselvää, mikä tästä työstä kuuluu laitoksille, mikä osa kirjastoil
le”, pohtii eräs laitos. Toisella tieteenalalla, jossa nimenomaan toimitaan digitaalisessa 
ympäristössä, eivät tutkijat taas olleet tulleet ajatelleeksikaan, että heidän hoitamansa 
digitaalisiin julkaisuihin liittyvät hallinnointitehtävät voisivat olla kirjaston työtä. Kir
jastolta ei osata odottaa digitaalista osaamista.

Kirjastokohtainen tarkastelu

Historiallis-kielitieteellinen kirj asto

Aineisto: 135 000 nidettä, 4 500 hyllymetriä 
Hankintamäärärahat: kirjaston kautta 524 000 mk
Henkilökuntaa: neljä kirjastonhoitajaa, 13 kirjastovirkailijaa tai vahtimestaria, kolme 
osa-aikaista. Yhdeksän henkilökunnan jäsenen koulutus on korkeampi kuin heidän vir- 
kanimikkeensä edellyttäisi.
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Henkilökustannusten osuus: ei laskettu laitosrahoitteisen hankintatavan vuoksi. 

Käyttäjäkunta ja  käytön luonne
Helka-lainaukseen perustuvan arvion mukaan 60 % asiakkaista on oman tiedekunnan 
opiskelijoita, 30 % opettajia. Muista tiedekunnista on 5 % ja loput 5 % yliopiston ulko
puolelta. Ovensuukyselyn vastaajista 82 % oli oman tiedekunnan opiskelijoita, 6 % 
yliopiston ulkopuolisia.

Tyypillistä käyttöä on parituntinen tentinluku useita kertoja viikossa.

Aineiston saatavuus ja  relevanssi
Kirjaston kokoelmia sekä kiitetään että valitetaan puutteellisiksi, vastaajasta sekä ky
seessä olevasta aihepiiristä riippuen. Esim. Britannicaa pidetään hyvin varustettuna. 
Kirjasto itse näkee erityisesti 90-luvulla syntyneen aukkoja kokoelmiin.

Laitosten henkilökunnan mielestä saatavuus on hyvä, opiskelijat ovat kriittisem- 
piä. Aineiston relevanssi riippuu kunkin laitoksen valintamenettelystä, valintavastuu- 
han on humanistisessa tiedekunnassa laitoksilla ja kaikki osapuolet pitävät järjestelyä 
tarkoituksenmukaisena. Ainakin yhdellä laitoksella on hyviä kokemuksia toimikun
nasta, jossa valitaan laitoksen varoin hankittava kirjallisuus. Myös kirjaston edustaja 
on sen jäsenenä.

Tilat ja  laitteet
Kirjasto sijaitsee v. 1955 rakennetussa Porthaniassa, jota ei ole vielä peruskorjattu. Kir
jaston asettuessa rakennuksen kolmanteen kerrokseen 1980-luvulla, tiloja kuitenkin 
kunnostettiin. Erityisesti opiskelijat, joille kirjasto lukutiloineen on työskentelypaikka, 
valittavat avovastauksissaan runsaasti valaistuksesta, vedosta, pölystä, ilman loppumi
sesta, kylmyydestä ja kuumuudesta. Ovensuukyselyn viihtyisyys-kysymyksenkin vas
tausten keskiarvo on kyselyn heikoimpia. Silti on myös niitä asiakkaita, joiden avovas
tausten mukaan kirjastossa on ”aivan ihanat tunnelmat ja viihtyisät tilat”.

Kopiointimahdollisuudet ovat ovensuukyselystä päätellen epätyydyttävät, samoin 
ryhmätyömahdollisuudet, mitä kirjaston itsearvioinnissakin pidetään epäkohtana. Avo
vastauksissa kiitetään kirjaston keskeistä sijaintia ja toivotaan mm. ettei muuttoja tu
lisi.

Asiakaspalvelu ja  palveluiden käyttö
Ovensuukyselyn mukaan henkilökunnan palveluhenkisyys vaihtelee, tosin myös vas
taajasta riippuen, sillä avovastauksissa samoja vahtimestareita sekä moititaan että kii
tetään. Historiallis-kielitieteellisen kirjaston henkilökunta ehkä jää asiakkaille anonyy
miksi ja suhteet esim. lainauspalveluita hoitaviin henkilöihin eivät ole samalla lailla 
läheisiä, kun näyttää olevan monessa tiedekuntakirjastossa. Moni opiskelijakäyttäjä 
kaipaa pidempiä aukioloaikoja, vaikka lukukausien aikana kirjasto on auki 8-20 ja 
lauantaisin 8-14.

Kolme laitosvastausta välittävät kirjaston eri puolista useimmilta osilta myöntei- 
semmän kuvan kuin ovensuukyselyt.
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Asiakkaiden kirjastonkäyttötaidot ja  koulutus
Asiakkaiden Helka-taidot ovat suhteellisen hyvät. Tiedekunnan edustaja toivoi lisää
kin tiedonhaun koulutusta.

Rahoituskysymyksiä
Useimmat laitokset, joiden kokoelmia Historiallis-kielitieteellinen kirjasto hoitaa, al
lokoivat rahaa kirjahankintoihin epäsäännöllisissä pienissä erissä pitkin vuotta sen 
mukaan kuin rahatilanne näyttää sallivan. Menettelytapa omaksuttiin 90-luvun puoli
välin niukkoina vuosina. Laitosten koordinointi kuitenkin toimii usein huonosti: rahas
ta huolehtiminen unohtuu, vaikka tehdään tilauksia, eikä ole harvinaista, että vuoden 
jäljellejääneet laitosmäärärahat siirretään kirjaston kulutettavaksi joulun aikaan. Kir
jaston työaikaa vaati paljon myös kirjakaupan laskujen ja niihin liittyvien alennusten 
erittely laitoksittain. Osa humanistisista laitoksista hoitaa itse myös kirjojen hankin
nan, näin varsinkin Topelian piiriin kuuluvilla laitoksilla. Tällöin varojen hallinnointi 
on molemmille osapuolille selkeämpää, mutta laitokset menettävät paljousalennuksia.

Erillään sijaitsevat kirjaston osat
Historiallis-kielitieteelliseen kirjastoon hallinnollisesti kuuluvien Filosofian (Metsäta
lolla) ja Pohjoismaisen kirjallisuuden (Nordica päärakennuksessa) osastojen ovensuu- 
kyselyt käsiteltiin erikseen. Nordican vahvuus on kuuluminen pieneen ja tiiviiseen yh
teisöön. Kirjaston 43 vastaajaa merkitsivät yhteensä vain muutamia rasteja lomakkeen 
”missnöjd” -ruutuihin. Myös Filosofian kirjaston 79 vastausta osoittavat pienen kirjas
ton etuja: selkeyttä, henkilöstön tukea jne. Historiallis-kielitieteellisen kirjaston koko
naisuuden kannalta erilliset toimipisteet ovat epätaloudellisia.

Topelia-kirj asto

Aineisto: n. 3 000 hm, 80 000 nidettä 
Hankintamäärärahat: ei omaa aineistonhankintabudjettia
Henkilökunta: Informaatikko, neljä kirjastoamanuenssia, kirjastosihteeri, vahtimesta
ri, tiedekunnan yhteinen atk-neuvoja.
Henkilökustannusten osuus: ei laskettu laitosrahoitteisen hankintatavan vuoksi. 

Käyttäjäkunta ja  käytön luonne
Topelia-kirj asto on muodostettu vuosina 1998-2000 siten, että Topelia-kiinteistöön 
muuttaneiden laitosten kokoelmat on sijoitettu uuteen yhteiskirjastoon. Yksi kokoel
mista on valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan laitoksen alainen ja yksi humanisti
sen ja teologisen tiedekunnan yhteinen laitos.

Helka-lainaustilaston mukaan asiakkaista 71 % tulee humanistisesta tiedekunnas
ta, näistä 84 % opiskelijoita. Yliopiston ulkopuolisia käyttäjiä on 7 %. Ovensuukyse- 
lyn vastaajista 71 % oli Helsingin yliopiston opiskelijoita ja yliopiston ulkopuolisia 
vastaajia oli 13 %.
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Aineiston saatavuus ja  relevanssi
Laitoskyselyn neljässä Topeliaa käsittelevässä vastauksessa kolme pitää kokoelmia tyy
dyttävinä, yksi riittämättöminä. Topelian henkilökunta on huomannut, että asiakkaat 
kysyvät usein teoksia, joiden olisi pitänyt tulla muutossa kirjastoon, mutta joita ei löy
dy. Samaa valitti eräs valmistuja. Ilmeisesti teoksia on jäänyt laitosten tutkijoiden hyl
lyihin ilman lainausmerkintää rekisterissä.

Tilat ja  laitteet, palvelu  ja  palveluiden käyttö
Vaikka kirjaston voisi uutuutensa vuoksi olettaa joissain suhteessa erottuvan ovensuu- 
kyselyn vastauksissa, se on palveluiden ja tilojen osalta hyvin keskimääräinen. Koko
elmien sijoitteluja opasteiden selkeys ovat ainoita kohtia, jossa kirjaston ominaisuudet 
ts. vastausten jakaumat lomakkeessa tarjottuihin vaihtoehtoihin erottuvat muista kir
jastoista, tässä tapauksessa epäedukseen. Niin myös laitoskyselyssä.

Topelian asiakkailla on myös epätavallisen harvoin ollut tarvetta tehdä ryhmätöi
tä. Toisaalta ryhmätyötilat ovatkin rakennustöiden ja homevaurioiden vuoksi toistai
seksi varattuja muihin tarkoituksiin. Tyytyväisiä tietokoneen käyttäjiä Topeliassa on 
keskimääräistä enemmän eikä koneista ole pulaa.

Kirjasto itse toivoo mahdollisuutta palkata lisää henkilökuntaa mm. aukioloaiko
jen lisäämiseksi. Laitoskysely antaa asialle viitteellistä tukea.

Asiakkaiden käyttötaidot ja  koulutus
Topelian asiakkaiden Helka-luettelon käyttötaidot kuuluvat yliopiston 
Osasyynä on varmaan oppiaineiden luonne: kirjallisuutta on etsittävä eri 
jaston omaa koulutusta on vielä ollut vähän.

M uut tiedekunnan kirjastot
Muista tiedekunnan kirjastoista on laitoskyselyssä arvioitu seuraavia: Folkloristiikan, 
Fonetiikan (ja musiikkitieteen) kirjasto, Kansatieteen kirjasto, Käännöstieteen kirjas
to, Psykologian kirjasto, Suomen kielen kirjasto, Suomalais-ugrilainen kirjasto.

Ovensuukysely toteutettiin seuraavissa laitoskirjastoissa: kansatieteen, kotimai
sen kirjallisuuden, suomen kielen, suomalais-ugrilaisen ja taidehistorian laitoksen kir
jastoissa.

Laitosten arvioidessa omia laitoskirjastojaan vastaukset olivat vaihtelevia, omaa 
ei siis pelkästään kiitetty. Milloin on kyse esim. kokoelmien riittävyydestä vastauksis
sa voidaan nähdä myös laitoksen itsekritiikkiä -  tai kritiikkiä koko yliopistorahoitusta 
kohtaan. Aineistoista nousi esiin arvostus omia laitoskirjastoja kohtaan, joista monella 
on omia erityisvahvuuksia. Esim. kotimaisen kirjallisuuden laitoksen kirjasto huolehtii 
alan bibliografian vuotuisesta kokoamisesta ja toimittamisesta. Taidehistorian laitok
sella on erään jälkisäädöksen perusteella ylimääräistä rahoitusta kokoelmien kartutta
miseen ja laitoskirjastoksi poikkeuksellisen pitkät aukioloajat. Lisäksi se on ovensuu- 
kyselyssä arvioitu tunnelmaltaan yliopiston viihtyisimmäksi kirjastoksi. Suomalais
ugrilaisen laitoksen kirjasto on ollut yli 10 vuotta vailla säännöllistä hoitoa ja nyt tilan
ne on päätoimisen kirjastosihteerin ansiosta nopeasti kohentunut. Psykologian laitok-

parhaimpiin. 
tahoilta. Kir-
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sella arvostetaan kahden eri kokoelman olemassaoloa. Kouvolassa sijaitseva Käännös
tieteen laitoksen kirjasto poikkeaa muutamissa suhteissa helsinkiläisistä laitoskirjas
toista. Ovensuukyselyn luvuista päätellen se on hyvin toimiva opiskelupaikka, myös 
ryhmätyötä tekeville, työasemiakin on riittävästi. Henkilökunta on avuliasta, mutta 
opiskelijoiden Helka-taidot heikot. Laitoksen vastauksessa muistutetaan, että laitoksen 
rahavaikeudet haittaavat hankintoja.

Samalla kun laitoskirjastoja arvostetaan, niiden ongelmistakin on oltu tietoisia 
niin kirjastoissa kuin laitoksilla. Vuoden 2000 kuluessa tiedekunta päättikin perustaa 
tiedekuntakirjaston.

Johtopäätöksiä kehittämistarpeista

Tiedekunta on parina viime vuonna jo perusteellisesti paneutunut kirjastojensa kehittä
mistarpeisiin ja organisoinut niitä uudelleen. Topelia on antanut varovaisen positiivisia 
kokemuksia pienten kirjastojen keskittämisen eduista. HYK:n ja muiden tiedekuntaa 
palvelevien kirjastojen sekä HYK:n ja humanistisen tiedeyhteisön suhteet ovat edel
leen epäselvät. Syksyllä 2000 dekaani on kuitenkin asettanut työryhmän, jonka tehtä
vänä on mm. selvittää, miten HYK:n palveluiden ja tilojen käyttöä voitaisiin edistää. 
Tiedekuntakirjaston perustamisen myötä tiedekunnan kirjastotoimintojen kehittämises
tä tehdään selvitys v. 2001. Paneelin suositukset toivottavasti auttavat tilannetta osal
taan eteenpäin.

Helsingin yliopiston politiikka FinELibin täydentämisessä ja rahoituksessa on hu
manistien taholta kyseenalaistettu: onko kyse varainsiirroista tiedekunnan tappioksi? 
FinELib-rahojen käyttöä valmisteleva työryhmä HYELib on ottanut varainkäytön tie
teenalakohtaisen jakautumisen tutkittavakseen ja tarkoitus on kehittää valmistelulle 
nykyistä selkeämmät periaatteet.

Humanistisia aloja palveleva akateeminen kirjastohenkilökunta on miltei sään
nönmukaisesti itse humanisteja. On avoin kysymys, miksi tiedeyhteisö silti luottaa kir- 
jastokoulutuksen saaneisiin virkamiehiin selvästi vähemmän kuin esim. lääketieteili- 
jät, joiden kirjastopalveluiden kehittäjiltä kokonaan puuttuu substanssikoulutus, ja mik
si arvioinnin kuluessa kuullut ja luetut humanistien puheenvuorot useasti poikkeavat 
sävyltään muiden tiedekuntien puheenvuoroista. Tiedekunnan hallinnon edustaja on 
painottanut, että kirjastohenkilökunnan rooli on avustava, ei päättävä. Erityisesti lai
tosten omaa päätösvaltaa korostetaan varainkäytössä ja aineiston valinnassa. Monessa 
keskustelussa on myös noussut näkyviin erottelu kirjastonhoitajat -  laitosten väki, sekä 
huoli siitä, että kirjastonhoitajat ammattikuntana pyrkisivät valtaamaan tehtäviä, esim. 
tiedonlähteiden koulutusta, jotka laitokset itse hoitavat tai hoitaisivat paremmin. Aine
laitoksilla toimivissa kirjastoissa, joissa oman tieteenalan koulutuksen saanut henkilö 
vastaa kirjastopalveluista, erottelu ei ilmene sanallisesti, mutta palkkauksessa. (Yli
opiston henkilöstöosaston palkkatilastojen mukaan humanistisessa tiedekunnassa joka 
kahdeksas kirjastonimikkeellä toimiva, 3 henkeä 24:stä, saa palkkaluokan A 18 mu
kaista tai suurempaa palkkaa. Vastaavat suhdeluvut esim. lääketieteellisessä tiedekun-
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nassa ovat 11/35, matemaattis-luonnontieteellisessä 5/14 ja valtiotieteellisessä tiede
kunnassa 5/15.)

Mahdollisesti humanististen tieteiden ja tiedonlähteiden moninaisuus ja laaja-alai
suus on yksi ja luonnollinen syy nykyiseen työnjakoon. (Esim. lääketieteessä kirjalli
suuden dokumentointi ja hakujärjestelmät ovat yhtenäiset tutkimusalasta riippumatta). 
Myös HYK:n rahoituksen ja toimintalinjan muutosten seuraukset 90-luvulla heijastu
nevat kielteisesti monen humanistin kommentointiin kirjastoista. Kun tiedekunta nyt 
on alkanut kehittää tiedekuntakirjastoa, voi olla syytä ulottaa selvittelytyö myös kirjas
tohenkilöstön ja laitosten vuorovaikutuksen laatuun. Viime aikoina on keskusteluissa 
kuultu myös puheenvuoroja, joissa perinteisestä tutkija-ja laitosautonomiasta oltaisiin 
taipuvaisia joustamaan tiedekuntatasoisen kirjastokoordinaation suuntaan. -  Entistä 
paremmalle koordinaatiolle olisi sijaa myös yliopistojen ulkopuolisten humanististen 
kirjastojen kanssa. Muutamien niistä kuuluminen Helka-luetteloon osoittaa jo hyvää 
suuntaa.

Opiskelijat ovat laitosjohtoisessa kirjastojärjestelmässä kenties toissijaisessa ase
massa, varsinkin ne opiskelijat, jotka opiskelevat suurilla laitoksilla, joilla ei vallitse 
perhetunnetta henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken. (Taidehistorian kirjasto lienee 
hyvä esimerkki tutkija-ja opiskelijaintressien yhdistämisestä.) Historiallis-kielitieteel- 
lisessä kirjastossa opiskelijoiden toissijaisuus ilmenee tilojen huonoutena, jollei epä
terveellisyytenä, mistä on valitettu vuosia. Toisaalta kuitenkin muistutetaan, että tilat 
eivät ole huonommassa kunnossa kuin muuallakaan Porthaniassa, joka odottaa koko- 
naisremonttia. Opiskelijat toivovat myös saavansa pidempiä lainoja tiedekunnan kir
jastoista. Toista näkökulmaa taas edustaa Topeliaa koskeva laitoskyselyn kommentti, 
jossa pahoiteltiin kirjaston painottumista opiskelijoihin ja kurssikirjoihin. Erään laitos
kirjaston itsearvioinnissa vastattiinkin kysymykseen ristipaineista, että on vaikea rat
kaista, painottaako opiskelijoiden vai tutkijoiden palvelua ja pitäisikö yhä useammin 
kirjastoon tulevien muiden laitosten opiskelijoiden vaatimaa panosta jotenkin rajoittaa.

Opiskelijoiden edustajilla kirjastoasioihin vaikuttavissa hallintoelimissä olisi teh
tävää opiskelijoiden ja henkilökunnan kirjastoetujen yhtenäistämisessä.
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2 .2 .4  K asvatustie tee llinen  tie d e k u n ta

Taustatietoja 1999 % yliopistosta

Opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijat (alempi tutkinto) 604 35%
Perustutkinto-opiskelijat (ylempi tutkinto) 2 385 8%
Jatko-opiskelijat 348 7%
Tutkinnot

Alemmat perustutkinnot 129 13%
Ylemmät perustutkinnot 230 10%
Lisensiaatintutkinnot 9 4%
Tohtorintutkinnot 11 3%
Henkilökunta

Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa (htv) 158 8%
Muuta henkilökuntaa (htv) 132 3%
-  josta kirjastohenkilökuntaa 13 4%
Käytetyt määrärahat

Menot yhteensä (1000 mk) 65 612 4%
-josta  henkilöstökulut 51 523 6%
-  josta muut menot 7 010 3%
-josta  maksullisen toiminnan menot 7 079 3%
Tilat

yhteensä hyöty-m2 30147 10%

Analyysin aineisto

Itsearviointi tiedekuntakirjastosta ja normaalikoulujen kirjastoista
Tiedekunnan edustajien haastattelu
Tutkimusryhmähaastattelu
Kirjaston edustaja paneelin tapaamisessa
Laitoskysely: yksi vastaus
Valmistujakysely: 37 vastausta
Ovensuukysely: 293 Bulevardin kirjastosta, 158 Nilsiänkadun kirjastosta

Tiedekunnan käyttämä kirjallisuus
Tutkimus
Kasvatustieteet ovat niukasti kirjavaltainen ala, esim. tiedekuntakirjaston hankintamää
rärahoista 66 % käytetään kirjoihin, 44 % kausijulkaisuihin. Tiedekunnan julkaisuti- 
lastoissa artikkelit johtavat lukumääräisesti, mutta tieteellisiä erillisteoksiakin ilmes
tyy vuosittain puolensataa. Opettajankoulutuslaitoksen henkilökunta julkaisee lisäksi 
oppikirjoja. Suomessa ja suomeksi julkaiseminen on tavallista.

Ulkomaisesta tutkimus- ja keskustelukinallisuudesta osa ilmestyy halvoissa ni
dotuissa sarjoissa, osa klassisten akateemisten kustantajien kalliimmissa sarjoissa. 
Kongressi- ja jäsenjulkaisut saatavat olla ulkopuoliselle tilaajalle hyvinkin kalliita.
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Digitaalinen aineisto
Kyselyyn vastanneella laitoksella elektroniset bibliografiset ja tukiaineistot ovat käy
tössä, kokotekstiartikkelit sen sijaan ei. Tutkijahaastattelun osanottajilla oli positiivi
sia, joskin vasta varsin äskeisiä kokemuksia digitaalisista lehdistä. Valmistujakyselyn 
37 vastaajasta 22 oli käyttänyt tieto verkkoaineistoja opinnoissaan, näistä viisi myös 
gradua tehdessään.

Alan sarjajulkaisujen digitalisoitumista kuvaavat luvut tiedekunnan kirjastosta: 
Aikakauslehdistä tulee 1105 vain painettuina, 48 sekä painettuina että digitaalisina, 7 
tilattua lehteä internetin kautta. 42 painettua lehteä on saatavissa myös FinELibin kaut
ta, mutta yhtään painetun julkaisun tilausta ei ole FinELibin vuoksi peruutettu.

Opiskelijoiden käyttämä kirjallisuus
Ainakin opiskelijoille on myös yleistajuinen kirjallisuus keskeistä päätellen siitä, että 
yleiset kirjastot ovat kasvatustieteilijöille tärkeitä. Toisaalta yleiset kirjastot saattavat 
myös hankkia kasvatustieteellistä kirjallisuutta enemmän kuin muita tieteenaloja, sillä 
ala on aikuisopiskelijoidenkin suosima. Erään valmistujakyselyyn vastanneen opin
näytteelle tärkeimmät kirjastot olivat ”Itäkeskus, Vuosaari, Malmi, Pukinmäki”. Ky
seessä oli kuitenkin ilmeisesti kandidaatin tutkinnon opinnäyte, ei pro gradu -työ. 

Opiskeijakirjaston Kirja opiskeluprosessissa -raportin (1999) mukaan

”Kirjoilla on erittäin tai jonkin verran tärkeä merkitys heidän opinnoissaan, samoin luentomonisteilla, lu
ennoilla ja ryhmätöillä. Oheiskirjallisuutta käytetään harvoin tai ei koskaan, samoin verkkoaineistoa. Kirjat 
saadaan pääosin Opiskelijakirjastosta, seuraavaksi eniten kaupunginkirjastosta. 99 % vastaajista oli saanut 
kirjastoista käyttöönsä kaikki tenttikirjat. Tiedekunnan kirjat ovat keskimäärin edullisia ja niitä on runsaas
ti yliopiston ulkopuolisissa kirjastoissa. Teokset ovat myös paljolti kotimaisia. Yli puolet opiskelijoista 
lukee kirjat useammin kuin yhden kerran, keskimäärin 1,6 kertaa, yksin ja pääasiassa kotona. Suurin osa 
(66 %) ei ole käyttänyt opiskelussa www-aineistoa, mutta lähes puolella on kuitenkin intemet-yhteys myös 
kotoa käsin.”

Tiedekuntaa palvelevat kirjastot ja aineiston tarjonta

Tiedekunta- ja  laitoskirjastot
Tiedekunnan keskeisimmässä sijaintipaikassa Bulevardilla on myös tiedekuntakirjas
to. Lastentarhanopettajakoulutuksen yhteydessä Nilsiänkadulla on tiedekuntakirjaston 
haaraosasto. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksella on kaksi tiedekuntakirjastosta 
käsin hoidettua, mutta vailla vakituista päivystystä olevaa käsikirjastoa Sturenkadulla 
ja Helsinginkadulla.

Kasvatustieteen laitoksen tutkimusyksiköllä Arabian yritystalossa on laajahko 
käsikirjasto, jolla on yksikössä oma sivutoiminen hoitajansa, mutta jota ei luetteloida 
Helkaan. Kummallakin normaalikoululla on omat kirjastonsa, Helsingin II normaali
koululla erikseen ylä-ja ala-asteella. Kirjastot ovat kirjastosihteereiden hoidossa. Niil
lä on Helka-yhteydet ja Helka-luettelointi, mutta käyttöoikeus on rajattu omaan kou
luun auskultantteineen.

M uut kirjastot
Koska kasvatustieteillä ja varsinkin opettajakoulutuksella on kytkennät hyvin moniin 
tieteenaloihin, myös lukuisat tiedekunnan ulkopuoliset kirjastot ovat relevantteja. Tie-
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dekunnan kirjasto mainitsee asiakkaidensa käyttäminä muina kirjastoina Opiskelija- 
kirjaston, HYK:n, Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston, Psykologian laitoskirjaston 
ja Taideteollisen korkeakoulun kirjaston sekä Viikin tiedekirjaston. Ennen kuin tiede
kuntakirjasto perustettiin 1975, HYK oli alan keskeinen kirjasto Helsingissä ja siellä 
on edelleen suuri osa alan klassikoista sekä vanhemmista sarjajulkaisuista. Kasvatus
tieteilijöiden lainoja HYK kirjaa nykyään vain n 7000 vuodessa. Haastateltu tutkimus
ryhmä mainitsi kiitoksella Suomen akatemian tiedepoliittisen kirjaston , jota pidettiin 
alihyödynnettynä.

Kasvatustieteiden keskuskirjasto ja maan vanhin alan kirjasto on Jyväskylän y li
opistossa. Valmistuiakyselyssä ilmeni yleisten kirjastojen, varsinkinH elsingin kaupun
ginkirjaston merkityksen olevan kasvatustieteen opiskelijoille suuri. Oman tiedekun
nan kirjaston, Opiskelijakirjaston ja kaupunginkirjaston merkitys oli valmistuj akyse- 
lyn mukaan opinnäytteiden tekijöille suunnilleen yhtä suuri. Lisäksi opiskelijat mainit
sivat useita muita kirjastoja, mm. Museoviraston ja Valtiotieteellisen tiedekunnan kir
jastot.

Aineiston tarjonta
Tiedekunnan henkilöstön vastauksista päätellen tarvittava kirjallisuus on kohtuullisen 
hyvin saatavissa kirjastojen kautta. Kirjasto puolestaan tunnistaa, että tiedekunnan toi
miminen eri pisteissä suhteellisen etäällä toisistaan aiheuttaa tarvetta päällekkäishan
kintoihin.

Kurssikirjojen puute ja niiden jonottaminen mainitaan negatiivisena kirjastoko- 
kemuksena useassa valmistujakyselyssä. Toisaalta oli myös niitä, joiden mielestä ”kurs- 
sikirjastossa kirjat ovat yllättävän hyvin saatavilla”. Opiskelijakirjaston lainoista ja 
uusinnoista 9 % tulee kasvatustieteilijöille.

Kohtuullisen hyvänä pidetystä pääkaupunkiseudun kasvatustieteellisen kirjalli
suuden tarjonnasta huolimatta kaukolainauskin on tarpeen. Seitsemän valmistuj akyse- 
lyn 37 vastaajasta kertoi tilanneensa kaukolainoja maan muista yliopistokirjastoista ja 
saman verran arveli, että niistä olisi ollut hyötyä. Hinta, hankaluus, kiire ja laiskuus 
mainittiin syiksi, joiden vuoksi kaukolainaukseen ei kuitenkaan ryhdytty. Muutamat 
kasvatustieteilijät osasivat käyttää yleistä kirjastoa ilmaiseen kaukolainaukseen ja jol
lekin asia oli nimenomaan omasta kirjastosta neuvottu.

Kirjastokohtainen tarkastelu

Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto

Aineisto: Bulevardin kirjastossa 1670 hyllymetriä, muissa yksiköissä yhteensä 875 
hyllymetriä
Hankintamäärärahat v. 2000: 800 000 mk (1999: 687.000 mk)
Henkilökuntaa: Kirjastonjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa, neljä kirjastosihteeriä, kolme 
kirjastoavustajaa, lisäksi viisi osa-aikaista työntekijää.
Henkilökustannusten osuus menoista 63 %.
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Käyttäjäkunta ja  käytön luonne
Tiedekuntakirjaston Helka-tilastointiin perustuvan arvion mukaan 53 % lainaajista tu
lee omasta tiedekunnasta, 26 % muualta yliopistolta, 20 % muista korkeakouluista ja 
prosentin verran muulta julkiselta sektorilta.

Ovensuukyselyn mukaan Bulevardin kirjaston käyttäjistä oli 63 % Helsingin yli
opiston perusopiskelijoita, 10 % jatko- tai täydennysopiskelijoita, 7% henkilökuntaa. 
Yliopiston ulkopuolelta tuli vajaa 20 % vastaajista, kaikkiaan 14 % oli yliopiston ulko
puolisia opiskelijoita. Nämä jakautuivat melko tasaisesti useiden eri yliopistojen ja am
mattikorkeakoulujen kesken, eli mikään tietty oppilaitos ei systemaattisesti nojaa tie
dekunnan kirjastoon. Diakonia-ammattikorkeakoulu kuitenkin mainittiin kuudessa vas
tauksessa. Muulta julkiselta sektorilta tai yksityishenkilönä tuli 4 % vastaajista eli 12 
henkeä. Nilsiänkadulla omat opiskelijat muodostavat 80 % asiakaskunnasta; myös en
simmäisen vuoden opiskelijat käyttävät kirjastoa ahkerasti.

Kirjojen lainaus ja palautus viikon-parin välein on tyypillistä käyttöä kummalle
kin kirjastolle, Nilsiänkadun kirjastossa piipahdetaan kuitenkin useammin kuin Bule
vardilla.

Aineiston saatavuus ja  relevanssi
Laitosvastauksessa tiedekunnan kirjaston kokoelmat arvioidaan tyydyttäviksi.

Tilat ja  laitteet
Bulevardin kirjasto sijaitsee vanhassa koulussa, joka on kauniisti kunnostettu, mutta ei 
kaikin osin käytännöllisin mahdollinen. Asiakkaat pitävät sitä tunnelmaltaan tavan
omaisena. Nilsiänkadun yksikön asiakkaiden joukosta löytyi joitakuita, jotka pitivät 
kirjaston ilmapiiriä epäviihtyisänä. Toisaalta viihtyisänä sitä piti suurempi osa kuin 
Bulevardilla.

Selkeys siitä, mitä palveluita ja kokoelmia kirjastossa on, oli ovensuukyselyssä 
melko keskimääräistä tasoa, samoin kokoelmien sijoitteluja opasteet Bulevardilla. Sen 
sijaan Nilsiänkadulla viimeksi mainituissa asioissa olisi ilmeisesti jonkin verran pa
rantamisen varaa. Kirjasto soisi Bulevardilla olevan parempaa ryhmätyötilaa, mutta 
opiskelijat eivät tunnu sitä suuresti kaipaavan. Nilsiänkadun kirjastossa ryhmätyömah- 
dollisuudet näyttävät ovensuukyselystä päätellen olevan paremmat ja kohtalaisen ylei
sessä käytössä.

Kaikki kirjaston tarjolla olevat PC:t on tarkoitettu vain tiedonhakuun ja kirjaston 
arvion mukaan niitä ei ole riittävästi. Niistä kasvatustieteilijä-valmistujista, jotka ovat 
käyttäneet digitaalisia aineistoja ylipäänsä jossakin yliopistolla, useimmat joutuivat 
toisinaan” jonottamaan koneille.

Bulevardin kirjastossa oli ovensuukyselyn mukaan keskimääräistä enemmän ko
piointiin tyytymättömiä asiakkaita.

Asiakaspalvelu ja  palveluiden käyttö
Tiedekuntakirjaston molemmat toimipaikat saavat kiitosta käyttäjiltään. Bulevardin 
henkilökunnan palveluhenkisyydestä on kuitenkin annettu harvemmin Erinomainen’ -

51



arvosana kuin ovensuukyselyssä keskimäärin. Valmistujakyselyn mukaan opiskelijat 
kohtaavat joskus, mutta harvoin töykeää palvelua tai sekaannuksia lainausrutiineissa.

Asiakkaiden kirjastonkäyttötaidot ja  koulutus
Bulevardin kirjaston asiakkaat hallitsevat Helkan käytön keskimääräistä paremmin, 
lastentarhanopettajaopiskelijat taas keskimääräistä huonommin.

Laitoskyselyssä kiitetään kirjaston www-sivuja ja niiden kautta avautuvia palve
luita, mutta toivotaan niiden tunnettuuden lisääntymistä ja kirjaston järjestämää täsmä- 
koulutusta mm. tutkijaryhmille, opettajille, hallinto väelle ja senioritutkijoille.

Tähän asti kirjasto on panostanut opiskelijoiden koulutukseen ja henkilökunta 
antaa oppitunteja myös eri maksusta (työajan ulkopuolella) ja tarjoaa kurssejaan myös 
yliopiston ulkopuolelle. Kirjasto toimii koordinaattorina keskustakampuksen tiedon
haun opetuksen kehittämisprojektissa.

Johtopäätöksiä kehittämistarpeista
Tiedekunnalla on ollut useita vuosia tilojen uudelleenjärjestelyjä, mikä on merkinnyt 
myös kirjastolle jatkuvia kokoelmien uudelleen järjestelyjä. Seuraava muutto Silta- 
vuorenpenkereelle tunnistetaan merkittäväksi mahdollisuudeksi myös kirjaston kan
nalta. Samalla toivotaan synergiaetuja psykologian kirjastojen kanssa. Myös oppimis
keskusta suunnitellaan. Muutoin tiedekunnan kirjastotoimen organisointia pidetään 
molemmin puolin osapuilleen onnistuneena, hyvin perusteltuihin lisäpanostuksiinkin 
kirjastolle saattaisi tiedekunnasta löytyä tukea.

Tiedekunnan tutkimusyksikön rahoitus riittää melko runsaaseen kirjahankintaan, 
joka käytännössä jää hyödyttämään vain yksikön omia tutkijoita. Toisenlaisen järjeste
lyn vallitessa käyttäjäkunta olisi laajempi, mikä toisaalta voisi haitata kirjallisuuden 
paikallista saatavuutta. Nytkään yksikkö ei ole suinkaan omavarainen, vaan käyttää 
useita kirjastoja monialaisten tutkimusaiheittensa vuoksi. -  Tutkimusyksikköä lukuun 
ottamatta laitoshankinta näyttää kirjanpitotietojen mukaan yllättävänkin niukalta. Kir- 
jallisuusmäärärahat joko todella käytetään kirjastojen kautta tai laitoksille hankittu kir
jallisuus on kirjattu muille momenteille.

Normaalikoulujen kirjastot ovat suomalaisiksi koulukirjastoiksi edistyksellisiä. 
Niiden toiminnan tarkempi käsittelyjä organisatorisen aseman selvittely olisi vaatinut 
muun yliopiston kirjastoarvioinnista poikkeavaa otetta, mihin tässä yhteydessä ei ollut 
mahdollisuuksia.
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2 .2 .5  V a ltio tie tee llinen  tie d e k u n ta  ja  S venska  
soc ia l- och kom m unalh ö g sko lan

Taustatietoja 1999 % yliopistosta

Opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijat (alempi tutkinto) 517 30%
Perustutkinto-opiskelijat (ylempi tutkinto) 3 205 11 %
Jatko-opiskelijat 580 12%
Tutkinnot

Alemmat perustutkinnot 90 9%
Ylemmät perustutkinnot 263 12%
Lisensiaatintutkinnot 25 12%
Tohtorintutkinnot 43 12%
Henkilökunta

Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa (htv) 146 8%
Muuta henkilökuntaa (htv) 223 5%
-  josta kirjastohenkilökuntaa 14 5%
Käytetyt määrärahat

Menot yhteensä (1000 mk) 71 316 4%
-josta  henkilöstökulut 54101 6%
-josta  muut menot 13 000 2%
-josta  maksullisen toiminnan menot 4215 2%
Tilat

yhteensä hyöty-m2 9 433 3%

Analyysin aineisto
Itsearviointi tiedekunnan kirjastosta 
Tiedekunnan edustajien haastattelu 
Tutkimusryhmähaastattelu 
Tiedekunnan edustaja paneelin tapaamisessa
Laitoskysely: Vastaukset seuraavilta laitoksilta/oppiaineista: kansantaloustiede, kehi
tysmaatutkimus, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia, tilastotiede, talous- 
ja sosiaalihistoria, poliittinen historia, viestintä, yleinen valtio-oppi. Näistä yksi tuli 
tilastokäsittelyn jälkeen ja yksi oli hyvin suppea.
Svenska social- och kommunalhögskolanista neljä vastausta.
Tiedekuntakirjastoa on arvioitu yhteensä 10 vastauksessa.
Valmistujakysely: 36 vastausta
Ovensuukysely: 430 vastausta Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa; 56 vastausta 
Svenska social- och kommunalhögskolanin kirjastossa.
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Tiedekunnan käyttämä kirjallisuus
Tutkimus
Oppiaineista useimmat käyttävät kirjallisuutta laaja-alaisesti ja poikkitieteisesti. Mo
nografiat ovat keskeisiä. Joissain aineissa painottuvat lehdet ja sarjat. Esim. kansanta
loustieteessä tutkimusaiheet otetaan haltuun ja alustavat tulokset julkaistaan laitossar
joissa, valmiit tulokset viiveellä aikakauslehdissä. Tutkimuskirjallisuus ei kaikilta osin 
vanhene herkästi.

Digitaalinen aineisto
Laitoskyselyyn vastanneista kahdeksasta laitoksesta neljällä digitaalisten kokotekstien 
käyttö on tavanomaista. Valmistujakyselyyn vastanneista opiskelijoista kaksi kolmas
osaa oli käyttänyt tieto verkkoaineistoja opinnoissaan, tällöin useimmiten myös gradua 
tehdessään.

Tiedekunnan kirjaston lehtitarjonta kuvaa digitaalisen tarjonnan tilannetta: 428 
lehteä painettuna, 72 painettuna ja digitaalisena, 1 verkon kautta. Tilatuista painetuista 
lehdistä 64 on saatavana myös FinELibin kautta.

Opiskelijoiden käyttämä kirjallisuus
Opiskelijakirjaston Kirja opiskeluprosessissa -raportin mukaan valtiotieteissä

"Kirjojen merkitys korostuu opinnoissa, luentomonisteilla ja luennoilla on jonkin verran merkitystä, ryh
mätöillä vähänlaisesti. Oheiskirjallisuutta ei juurikaan käytetä, jonkin verran hakuteoksia ja muuta tietokir
jallisuutta. Suurin osa kirjoista saadaan Opiskelijakirjastosta (57 %), lisäksi kaupungin kirjastosta 8 % ja 
muualta, lähinnä opiskelukavereilta, 7 %. Kirjapulaa valitetaan ja samoin ATK-laitteiden vähäisyyttä. Tent
tiin luetaan keskimäärin 1,5 kertaa, yli puolet lukee vain yhden kerran. Yleensä luetaan yksin ja kotona, 
mutta myös laitoksen tai tiedekunnan kirjastossa (23 %), huomattavasti enemmän kuin Domuksella tai 
Opiskelijakirjaston tiloissa. Verkkoaineistoa on käyttänyt yli puolet vastaajista, 57 %, noin puolelta löytyy 
intemet-yhteys myös kotoa."

Joillain laitoksilla sivuaineopiskelijoille ei anneta juurikaan kontaktiopetusta, vaan ar
vosanat suoritetaan kirjatentein, mikä lisää alan kurssikirjallisuuden kysyntää.

Tiedekuntaa palvelevat kirjastot
Tiedekunta- ja  laitoskirjastot
Valtiotieteellisellä tiedekunnalla on tiedekuntakirjasto, joka perustettiin vuonna 1950 
pian tiedekunnan perustamisen jälkeen. Siihen sulautettiin seminaarikirjastot, joita sii
hen asti muualla toimineet laitokset olivat keränneet. Tiedekunnan kirjaston on, aina
kin kirjaston itsensä käsityksen mukaan, edelleen määrä toimia muiden oppiaineiden 
paitsi tilastotieteen kirjastona. Kehitysmaatutkimuksen laitos on vuonna 1999 yhdistä
nyt laitoskirjastonsa Topelia-kirjastoon.

Laitoskokoelmat tai yksittäisille henkilökunnan jäsenille ostetut aineistot ovat 
kuitenkin joissain oppiaineissa melko huomattavat ja ne ovat tiettävästi kasvaneet vii
me vuosina resurssointijärjestelmän muututtua. Esim. kansantaloustieteen laitos käyt
tää kirjallisuuteen n. 100 000 markkaa vuosittain. Laitosten kirjoja ei useimmissa tapa
uksissa luetteloida Helkaan. Poikkeuksia ovat Tilastotieteen laitoksen kirjastoja Philo- 
sophica-kirjastoon (hum. tiedekunnassa) sijoitettavat käytännöllisen filosofian kirjat,
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jotka tiedekunnan kirjasto luetteloi. Viestinnän laitos huolehtii itse kirjojensa luette
loinnista.

Valtiotieteelliseen tiedekuntaan kytkeytyneellä Svenska social- och kommunal- 
högskolanilla on oma kahden hengen voimin hoidettu kirjasto, tutkimuslaitoksella on 
kuitenkin omat kokoelmansa.

M uut kirjastot
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto-olojen erityispiirre on se, että oma tiedekunta ja 
yliopisto on useammin kuin muissa tiedekunnissa vasta toiseksi tai kolmanneksi tär
kein kirjastopalveluiden tarjoaja. Sosiaalitieteiden keskuskirjasto oli keskuskirjasto- 
järjestelmän vielä ollessa voimassa Tampereen yliopiston kirjasto. Nyt valtiotieteelli
sen tiedekunnan kirjasto katsoo olevansa sellainen epävirallisesti pääkaupunkiseudul
la. Kirjasto luettelee itsearvioinnissaan kymmenkunta profiililtaan läheistä kirjastoa ja 
toteaa, että sillä on yhteisiä asiakkaita useiden muidenkin kirjastojen kanssa. Vastaava 
moninaisuus näkyy myös valmistujakyselyn vastauksissa. Vain puolet 36 vastaajasta 
ilmoitti oman tiedekunnan kirjaston opinnäytteelleen keskeiseksi. Kaiken kaikkiaan 
valmistujat luettelivat 12 opinnäytteelleen tärkeää kirjastoa.

Valtiotieteilijö iden pro gradu -vaiheessa käyttäm ät kirjastot valm istujakyselyn mukaan

Kirjasto Tärkeysjärjestys

1. 2. 3. 4. 5. Mainintoja yhteensä

Opiskelijakirjasto 15 5 5 25
Valtiotieteellinen 4 11 2 1 1 19
HYK 2 6 3 11
Eduskunta 1 3 2 1 1 8
Yleinen kirjasto 3 4 1 1 9
HKKK ja Hanken 4 4 1 9
Muut HY:n kirjastot 3 - 3 2 2 10
Erikoiskirjastot 3 - 1 1 1 6

Tiedekuntakirjasto tiedottaakin aktiivisesti myös muista kirjastoista esim. tiedonlähde- 
kursseilla. Samalla, kun valtiotieteilijät käyttävät muita kirjastoja, muiden tiedekun
tien jäsenet käyttävät melko paljon valtiotieteellistä kirjastoa; Helsingin yliopiston 
100 000 lainasta ja uusinnasta Valtiotieteellisessä kirjastossa 35 000 menee muille kuin 
valtiotieteilijöille.

HYK:n antamista lainoista ja uusinnoista tulee Helka-tilastojen mukaan 10 % val
tiotieteilijöille. HYK nimetään keskeiseksi kirjastoksi myös useimmissa laitosvas- 
tauksissa.

Eduskunnan kirjasto aiempana valtio-ja oikeustieteiden keskuskirjastona on ol
lut tiedekunnalle keskeinen, joten sen mahdollisesta toimintapolitiikan muutoksesta 
ollaan huolissaan niin tiedekunnan kirjastossa kuin laitoksilla. Samaa viestiä on väli
tetty oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Muutoksesta kielivät mm. useat tutkijoiden
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merkille panemat lehtitilausten lopetukset. Missä määrin tiedekunnassa on opittu käyt
tämään Eduskunnan kirjaston digitaalisia palveluita ja aineistoja, on jäänyt selvittä
mättä. Eduskunnan kirjastossa asiakaskäyttäytymisen on kuitenkin havaittu muuttu
neen digitaalisen käytön suuntaan.

Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto ja sitä täydentäen Svenska H andelshög
s k o la n  bibliotek ovat kansantaloustieteinöille tärkeämpiä kuin oma tiedekuntakirjas
to. Kansantaloustieteen laitoksen muuttaessa niitä lähemmäs ja myös sen lähestyessä 
myös organisatorisesti Kauppakorkeakoulun vastaavia aloja on neuvoteltavana muo
dollisestikin lähempi suhde HKKK:n kanssa.

Suomen Pankin kirjasto ei ole julkinen kirjasto, mutta se on avannut erillisiin 
sopimuksiin perustuen käyttöoikeuden tiettyjen alojen tutkijoille. Yliopiston tutkijat 
ovat kuitenkin toissijainen asiakaskunta eikä esim. hankintoja suunnata heidän, vaan 
oman organisaation omien tarpeiden mukaan.

Tilastokirjasto antaa yleisön käytettäväksi julkaistut tilastoaineistot. Tilastotie
teen laitoksen kirjasto puolestaan keskittyy alan tieteelliseen kirjallisuuteen. Se olisi 
kuitenkin laitoskyselyvastauksensa mukaan halukas luovuttamaan kirjat tiedekunta- 
kirjastoon. Lehdet laitos pitäisi edelleen tiloissaan.

Tiedekunnan opiskelijat ovat Opiskelijakirjaston kanta-asiakaskuntaa, valtiotie
teilijöille annetaan n 16 % lainoista. Näistä vajaat 10 % tulee tutkijoille ja opettajille.

Aineiston tarjonta

Lukuisista pääkaupunkiseudun relevanteista kirjastoista huolimatta valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa valitetaan aineiston ja ylipäänsä resurssien puutetta. Tämä tuli esiin var
sinkin tiedekunnan ja tutkijahaastatteluissa sekä epävirallisissa keskusteluissa henkilö
kunnan jäsenten kanssa. Gradua tekevillä opiskelijoilla on ilmeistä kaukolainaustar- 
vetta, mikä osaltaan osoittaa aineiston riittämättömyyttä lähikirjastoissa, osaltaan ehkä 
gradun merkittävyyttä opinnoissa tai yleensä yhteiskuntatieteellisen opetuksen luon
netta. Tiedekunnan laitoksilta myös raportoidaan useista katvealueista, joiden hankin
nasta mikään kirjasto ei huolehdi. Näitä ovat muun muassa kulttuurien väliset suhteet, 
Science teaching, nuoruuspsykologia/ kehityspsykologia (alan paras kirjasto Jyväsky
lässä, kaukolainausongelmat); taloushistorian ja sosiaalihistorian monet erikoisalat, 
eräät maantieteelliset alueet kuten Lähi-itä ja laajemmin sen kulttuurialue sekä islam; 
eräät ei-valtavirran taloustieteen haarat sekä julkisen hallinnon tutkimus.

Kurssikirjallisuuden tarjonta, joka on ensisijaisesti Opiskelijakirjaston vastuulla, 
on laitos- ja valmistujakyselyn mukaan riittämätöntä ja opiskelijat joutuvat mm. siirtä
mään sen vuoksi tenttejään. Opiskelijakirjasto puolestaan katsoo, että tiedekunta on 
pitänyt taloudellista panostusta kirjahankintoihin kohtuullisena.
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Kirjastokohtainen tarkastelu

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto

Aineisto: 95 000 nidettä 
Hankintamäärärahat v. 2000: 700 000 mk
Henkilökuntaa: kirjastonjohtaja, informaatikko, kolme kirjastonhoitajaa, projektityön
tekijä (hankerahalla), neljä kirjastovirkailijaa, toimistosihteeri, atk-neuvoja ja kaksi 
vahtimestaria.
Henkilöstökustannusten osuus menoista 72 %, mukana pitkän sairasloman aikainen 
kaksoispalkkaus.

Käyttäjäkunta ja  käytön luonne
Asiakaskunta: Helka-tilastojen mukaan 55 % lainauksesta tulee omalle tiedekunnalle, 
28 % muille tiedekunnille, 17 % HY:n ulkopuolelle. Ovensuukyselyn vastaajista alle 
10 % tuli yliopiston ulkopuolelta ja ulkopuolisen käyttäjäkunnan rakenne asiakasryh- 
mittäin on hyvin keskimääräinen. Ulkopuoliset vastaajat jakautuivat tasaisesti parin
kymmenen eri oppilaitoksen ja lisäksi muiden tahojen kesken. Perusopiskelijoiden 
osuus (n. 80 %) ovensuukyselyn mukaan on vain hivenen suurempi yliopiston kirjasto
jen ja keskustakampuksen keskiarvoa (n. 78 %), mutta tiedekunnan henkilöstöstä kuu
luu mielipiteitä, että kirjasto painottuu liikaa opiskelijakirjastoksi.

Kirjastoa käytetään ovensuukyselyn mukaan jonkin verran keskimääräistä enem
män lukusalityöskentelyyn ja kopiointiin, ei erityisesti pitkiin tentinlukurupeamiin, ai
nakaan vastausviikoilla. Kysely antaa viitteitä siitä, että kirjaston lehtisali on suosittu 
ja pidetty paikka.

Aineiston saatavuus ja  relevanssi
Edellä todettu aineiston riittämättömyys ei kovin vahvasti kuitenkaan näy laitoskyse- 
lyssä. Kolmessa vastauksessa kokoelman riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus on hyvä, 
viidessä tyydyttävä  ja kahdessa riittämätön. Puutteen tuntua kuitenkin korostaa se, että 
laitoskyselyssä tiedekunnan kirjasto sai useita rasteja kohtaan ”runsas lainaus tai hä
vikki ongelma”. Henkilökunnan intressit eivät ole yhteneväisiä: kun valtaosa laitosky- 
selyn vastaajista pitää arvioimiensa kirjastojen laina-aikoja sopivina, valtiotieteellisen 
kirjaston asiakkaista kolme pitää niitä liian lyhyinä, kaksi liian pitkinä ja viisi sopivina. 
Avovastauksissa valitettiin, että nykyinen karhuamiskäytäntö tukee kirjojen kiertoa, 
mutta opettajien on vaikea käyttää kirjoja omaan tutkimustyöhönsä. Tämä vastaaja il
moitti ostamisen olevan ainoa varma tapa saada kirjat itselle. Toisella laitoksella han
kintoja laitoskokoelmiin perusteltiin halulla varmistaa aineiston saatavuus omalle vä
elle. Uuden aineiston käyttöön saamista ei koeta ainakaan nopeammaksi kuin muissa 
kirjastoissa. Vaikutusmahdollisuuksiin kirjallisuuden valinnassa laitokset ovat tyyty
väisiä, vaikka lopullinen päätösvalta on kirjastonjohtajalla. Hän kokee ristipaineita 
pyrkiessään täyttämään eri tahojen toiveita tarkoitukseen riittämättömällä määrärahal
la. Useita niteitä samoja nimekkeitä ei juurikaan ole varaa hankkia.
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Määrärahojen niukkuuden ei kuitenkaan ole annettu vaikuttaa kausijulkaisujen 
tilausten katkaisemiseen FinELibin myötä. Laitosten toivomuksesta painettujen versi
oiden tilauksia ei lopeteta ennen kuin FinELibin jatkuvuudesta saadaan varmuus, aina
kin kansallisella tasolla. Laitosten laitekannan heikkoudet haittaavat myös digitaalis
ten lehtien käytön leviämistä.

HYK:sta on ilmoitettu (marraskuussa 2000), että rahoitus on nyt vakaalla poh
jalla.

Tilat ja  laitteet
Kirjaston kaksi eri osastoa pääsivät muuttamaan yhteen 1996, kun valtiotieteellinen 
tiedekunta sai uudet tilat Unioninkadun ympäristöstä. Kirjaston tilat ovat riittävät, mut
ta monen kerroksen vuoksi jonkin verran epäkäytännölliset. Kyselyvastauksissa tila- 
aiheet eivät korostu suuntaan eikä toiseen.

Kirjastossa on suhteellisen hyvä tietokonevarustus ja siellä tiedetään myös mui
den tiedekuntien opiskelijoiden tulevan niitä käyttämään. Ovensuukyselyn mukaan tie
tokoneiden käyttö ei poikkea keskiarvoista.

Asiakaspalvelu ja  palveluiden käyttö
Arviot henkilökunnan ominaisuuksista, selkeydestä ja ilmapiirin viihtyisyydestä eivät 
merkittävästi poikkea keskiarvoista. Laitoskyselyssä henkilökunnan palveluhenkisyys 
sai keskimääräistä enemmän Erinomainen” -mainintoja. Valmistujakyselyn avovasta
usten positiivisissa kokemuksissa nousee esiin henkilökunnan hyvä palvelu, negatiivi
set kokemukset liittyvät useassa tapauksessa lainaus-, varaus-ja sakotuskäytäntöihin.

Asiakkaiden kirjastonkäyttötaidot ja  koulutus
Kirjaston itsearvioinnin mukaan 10 % asiakkaista ei osaa käyttää Helka-luetteloa, ja 
kun ovensuukyselyiden kolmesta käyttötaitoa mittaavasta kysymyksestä lasketaan kes
kiarvo, se tulee lähelle samaa lukua, mikä on parempi kuin yliopistossa keskimäärin. 
Uusista opiskelijoista 90 % osallistuu kirjaston vasta-alkajakoulutukseen, ovensuuky
selyn vastauksista päätellen vaihtelevalla menestyksellä.

Rahoituskysymyksiä
Kirjaston rahoitus on tiedekunnan budjetin varassa lukuun ottamatta 150 000 markan 
suuruista projekti- ja erillisrahoitusta. 100 000 markkaa käytettiin takautuvan luette
loinnin henkilökustannuksiin.

Svenska social- och kommunalhögskolans bibliotek

Ovensuukyselyn vastaajissa (58) kaikki Helsingin yliopistoon lukeutuvat olivat opis
kelijoita, eikä kahdeksan ulkopuolisenkaan joukkoon osunut tutkimus- tai opetushen
kilökuntaa. Laitoskyselyssä SSKH:n vastaajat toteavatkin kokoelmien riittämättömyy
den tutkimukseen ja tutkimus on keskitetty erilliseen tutkimuslaitokseen (FISS, jolla 
on erillinen valtakunnallinen etnisiin kysymyksiin erikoistunut yksikkö CEREN).
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Ovensuukyselyn vastaajat ovat käyneet kirjastossa viimeksi viikko tai korkein
taan kuukausi sitten ja viipyvät harvoin kovin kauan. Asiakkaat ovat keskimääräisen 
tai erityisen tyytyväisiä useimpiin kysyttyihin toimintoihin. Henkilökunnan apuja pal
veluhenkisyys, kirjaston selkeys ja yleinen ilmapiiri saavat ovensuukyselyn parhaita 
pisteitä.

Kirjaston heikkoja kohtia on kokoelman suppeuden ohella tietotekniikka. Työ
asemien vähäisyys tai huono toimivuus herättää ärtymystä, Helka-luettelon käyttötaito 
on asiakaskunnassa keskimääräistä heikompaa. Lainausjärjestelmä on manuaalinen.

Kirjaston normaalihenkilökunta koostuu kirjastonhoitajasta ja amanuenssista. 
Kirjastonhoitajan pitkän virkavapaan aikana amanuenssi on hoitanut hänen virkaansa 
ja amanuenssin paikan hoito on ollut vaihtelevasti järjestetty. Henkilökuntatilanne ei 
ole ollut omiaan turvaamaan kirjaston kehittämistä, mikä yksikössä onkin jo tiedos
tettu.

Kirjaston kokoelmilla on eräs erityisvahvuus: pohjoismaisen yhteiskuntatieteel
lisen aineiston runsaus, joka on seurausta mm. opettajien pohjoismaisista yhteistyö
projekteista. Kirjasto tarjoaa talon opiskelijoille myös näiden tarvitseman kurssikirjal
lisuuden, jota esim. v. 1999 ostettiin n. 90 000 markalla.

Johtopäätöksiä kehittämistarpeista

Valtiotieteellisen tiedekunnan haastatteluita ja arviointivastauksiakin leimaa kirjasto
aineiston riittämättömyys. Kansainvälisen paneelin kokemuksen mukaan yhteiskunta
tieteilijät ovat kaikkialla kirjastokysely iden kriittisimpiä vastaajia. (Helsingin kyselys
sä yhteiskuntatieteilijät näyttävät olevan myös itsekriittisimpiä; he turvautuivat muita 
useammin kyselyiden ”vaikea sanoa” -vaihtoehtoon.) Ala tarvitsee tai ainakin voi käyt
tää miltei rajattomasti kirjastoaineistoa, toisaalta yhteiskuntatieteilijöiden ominaisuuk
siin kuuluu kriittisyys. Näillä perusteilla ei kuitenkaan voi ohittaa silmiinpistäviä ai
neisto-ongelmia, jotka ilmeisesti ovat vielä vaikeampia tiedekunnan uudemmilla ja pie
nemmillä tieteenaloilla, esimerkiksi viestinnässä; erityisesti journalismin tutkimukses
sa, minkä alan parhaat kokoelmat sijaitsevat Tampereella.

Sinänsä valtiotieteilijöiden tarvitsemaa kirjallisuutta on Helsingissäkin relevant
tien kirjastojen määrästä päätellen varsin runsaasti, mutta se on hajautunut hyvin mo
niin laitoksiin, joista joidenkin kokoelmat ovat suljettuja. Edellä jo mainittujen kirjas
tojen lisäksi kokoelmia ja tietopalveluita on mm. ministeriöillä ja keskusvirastoilla 
(esim. STAKES, huom. myös valtionhallinnon tietopalveluyksiköiden Valtipa-verkos
to), tutkimuslaitoksilla (esim. Ulkopoliittinen instituutti) ja yrityksillä. Kannattaako toi
voakaan mahdollisimman laajaa yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden kokoamista tie
dekuntakirjaston suojiin, kun rahoituksen löytäminen tiedekunnan yhteisiin kirjasto- 
hankintoihin on niin vaikeaa. Olisiko sen sijaan siirrettävä tiedekunnan kirjallisuus- 
huollon painopistettä entistä enemmän yhteistyösuhteiden, myös maksullisten, kehit
tämiseen muiden kirjastoja ylläpitävien tahojen kanssa ja oman lähimmän asiakaskun
nan ajan tasalla pitämiseen ja konsultointiin näistä mahdollisuuksista (luettelot, digi-
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taaliset palvelut). Epäselvien työnjakojen ja eri puolilla tehtävien ad hoe -hankintojen 
tilalle alan kirjastot ja niiden kehysorganisaatioiden edustajat voisivat selkeyttää vas
tuualueita, vastavuoroisuutta tai integroitumista sekä resurssointia. Juuri valtiotieteel
linen tiedekunta, jonka tutkimuskohteena on yhteiskunnallisten prosessien ohjaus, voi
si olla edelläkävijä tämäntyyppisessä kirjastopalveluiden kehittämisessä mm. paneelin 
suositusten pohjalta. Mikäli kansainvälisen paneelin suositus yliopiston yhteisestä kir- 
jastoresurssien johtajasta toteutuu, hän voisi olla tämäntyyppisen koordinaation tukena 
kirjaston neuvottelukunnalle ja johtajalle.

Näin olisi mahdollista saada enemmän kirjallisuutta tiedekunnan ulottuville il
man panostuksen lisäystäkin. Mutta tiedekuntakirjaston hankintamäärärahojen tasoko
rotustakin tiedekunta voisi harkita sekä ottaa keskusteltavaksi, onko kirjallisuusmäärä- 
rahojen jakautuminen laitosten ja kirjaston kesken tarkoituksenmukainen. Laitokset 
(tilastotieteen, kehitysmaatutkimuksen ja käytännöllisen filosofian laitokset, SSKH ja 
Osuustoimintainstituutti pois lukien) hankkivat 1999 kirjoja (muu painettu kirjallisuus) 
suuremmalla summalla kuin tiedekunnan kirjasto; laitokset 186 000:11a, kirjasto 
168 900 markalla. Kausijulkaisuiden osalta kirjasto on nykyäänkin keskeinen tarjoaja, 
sen painettujen lehtien hankinta vuonna oli 462 100 mk, laitoksilla 53 000 mk. Kirjal- 
lisuusmenoihin voitaneen suureksi osaksi laskea myös laitosten (ilman yllämainittuja) 
nimikkeellä ’muut painotuotteet’ käyttämät toiset runsaat 50 000 mk.

Vielä on yhtenä kehittämis skenaariona paneelin esiin nostama keskustakampuk- 
sen kirjastojen yhteistyön tai rakenteen tiivistäminen. Se ei kuitenkaan poista tarvetta 
tiivistää yhteistyösuhteita yliopiston ulkopuolisten kirjastojen kanssa.

Tiedekuntakirjaston henkilökuntakulut ovat korkeat suhteessa hankintamäärära
hoihin, minkä kansainvälinen paneeli kirjasi raporttiinsa esimerkkinä tilanteesta. Tie
dekunta voi tutkia, johtuuko suuri henkilöstökulujen osuus kirjaston tehottomuudesta 
vai tehtäväkuvasta. Kirjaston tehtäviin on kirjattu ajankohtaisesta tutkimuksesta tie
dottaminen, mikä merkitsee ehkä keskimääräistä suurempaa panostusta opinnäyttei
den-ja tutkimusten rekisteröintiin ja sisällönkuvailuun. Kirjasto mm. osallistuu kan
sallisen ARTO-artikkelitietokannan ylläpitoon ja muihinkin yhteistyöhankkeisiin. 
Myös se, että aineistosta huomattava osa hankitaan suoraan laitoksille, kun taas palve
lut keskittyvät kirjastoon, voi vaikuttaa menojakaumaan.

Svenska social- och kommunalhögskolanin osalta on ratkaistava, missä määrin 
oma kirjasto resurssoidaan täyttämään opetuksen ja tutkimuksen tarpeet, missä asiois
sa nojataan muihin tahoihin ja miten mahdollinen systemaattinen muiden tahojen re
surssien käyttö korvataan. Mahdollista olisi, että kirjasto joillain SSKH:n erityisaloilla 
kehittäisi kokoelmiaan myös sekä tutkimuksen että yksikön ulkopuolisten käyttäjien 
tarpeisiin.
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2 .2 .6  K eskustakam pu ksen  yh te ise t k irjasto t 

H elsingin y liop iston  kirjasto  (HYK)

Taustatietoja 1999 % yliopistosta

Henkilökunta 210 4%
Käytetyt määrärahat

Menot yhteensä (1000 mk) 56 325 3%
- josta henkilöstökulut 30 200 3%
- josta muut menot 23 527 5%
- josta maksull. toiminnan menot 2 598 1 %

Tilat

yhteensä hyöty-m2 24 220 8%

Analyysin aineisto

Kysely-ja haastatteluaineistot eri tiedekunnista, mm. laitoskyselyssä 10 kirjastokoh- 
taista arviota
Ovensuukysely: 636 vastausta (jaettiin 1000 lomaketta)
Aineisto: n. 100 hyllykilometriä 
Hankintamenot 1999: 5 131 mmk
Henkilökuntaa paikallispalveluissa: 63 kirjastonhoitajaa eri nimikkeillä, 6 muuta aka
teemisen koulutuksen saanutta, muuta henkilökuntaa 80, heistä vajaalla puolella kir- 
jastokoulutus.
Koska HYK toimii sekä yliopiston että kansalliskirjastona, muihin kirjastoihin verran
nollisia tilastollisia ja suhdelukuja on vaikea laskea, esim. henkilöstömenojen osuutta. 
Tässä osuudessa kirjastoa käsitellään paikalliskäyttäjien palautteen pohjalta.

Käyttäjäkunta ja  käytön luonne
Omissa arvioissaan, jotka pohjautuvat mm. Helka-tilastointiin, HYK ilmoittaa 60 % 
käyttäjistä olevan Helsingin yliopistosta. Puolet lainauksesta tulee humanisteille, 10 % 
valtiotieteilijöille, 7 % teologeille ja kasvatustieteilijöille. Humanistisen tiedekunnan 
18:sta laitosvastauksessa 13:ssa HYK todettiin keskeiseksi kirjastoksi, valtiotieteili
jöillä, ml. SSKH suhdeluku oli kuusi 12:sta.

Ovensuukyselyn vastaajissa yliopistoyhteisön jäseniä oli 67 % ja muita 40 %, 
mikä on enemmän kuin 100 %. Virheellisten merkintöjen lisäksi päällekkäisyys voi 
johtua osaltaan siitä, että esim. lounaalle tai näyttelyyn tulevat yliopistolaiset ovat ras
tineet myös lomakkeen kohdan yksityishenkilönä’. Ne ”muualta” tulleet, jotka ilmoit
tivat oppilaitoksen nimen, 58 tuli yliopistoista ja korkeakouluista, 8 ammattikorkea
kouluista, muut 26 olivat yksittäiskävijöitä eri tahoilta. Yllättäen Teknillistä korkea
koulusta oli enemmän kävijöitä kuin mistään muusta korkeakoulusta.

Tutkijoiden osuus HYKin asiakkaista on suurempi kuin useimmissa muissa yli
opiston kirjastoissa (yliopiston ulkopuoliset mukaan lukien 24 %) ja perusopiskelijoi-
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den osuus vastaavasti pienempi (HY:n opiskelijoita 38 %, jatko-ja täydennysopiskeli
joita 13 %, opiskelijoita muualta 14 %). Ensimmäisen vuoden opiskelijat käyttävät tätä 
kirjastoa harvoin. Vaikka kirjasto ei ole leimallisesti opiskelijakirjasto, yli neljännes 
ovensuukyselyyn vastanneista oli lukenut tenttiin.

Kun taloon tullaan, siellä viivytään usein pitkään, melkein neljännes ovensuuky- 
selyn vastaajista istui kirjastossa yli kolme tuntia. Kävijöistä 30 % ehti hoitaa asiansa 
alle puolessa tunnissa (yliopiston keskiarvo 47 %). Ryhmätöitä tässä kirjastossa ei juu
rikaan tehdä. Puolet kävijöistä asioi myös lainaustoimistossa.

Myös käyntitiheyden puolesta HYK eroaa muista yliopiston kirjastoista. Sen asi
akaskunnassa on keskimääräistä enemmän harvoin käyviä ja ensikertalaisiakin tai vii
meksi monta vuotta sitten käyneitä oli 9 %. (Ryhmävierailijat eivät täyttäneet loma
ketta.)

Kirjaston kahvilassa käydään myös ilman muuta kirjaston käyttöä tai lyhyen asi
oinnin yhteydessä. 30 % ovensuukyselyn vastaajista oli tyytyväisiä ”taukoon virkis
täytymiseen, näyttelyihin”.

Aineiston saatavuus ja  relevanssi
HYK oli alun perin koko yliopiston kirjasto, mutta kuten aiemmin on kuvattu, luon
nontieteelliset alat alkoivat ensiksi kehittää erillisiä kirjastoja. Erityisen vanhaa aineis
toa tarvitessaan luonnontieteilijöilläkin saattaa joskus olla asiaa HYK:oon, samoin kai
killa, joilla on tarvetta kansalliskokoelman, so vapaakappaleina saadun kotimaisen kir
jallisuuden käyttöön. Kaikilla nykyiseen keskustakampukseen kuuluvilla tiedekunnil
la on tiettyjä relevantteja aineistoja HYK:ssa, mutta varsinaisesti viime vuosikymme
ninä on kartutettu vain humanistisia kokoelmia.

Hankintapolitiikka ja työnjako muiden kirjastojen kesken oli suhteellisen toimi
va 1990-luvun lamavuosiin saakka. Tällöin HYK:n hankintamäärärahat romahtivat ja 
uuden aineiston kartunta, johon humanistit olivat tottuneet, jäi vähäiseksi. Samalla yh
teistyösuhteet monen laitoksen ja kirjastonkin kanssa näyttävät kärsineen.

Laitoskyselyssä HYK:a arvioitiin kymmenessä vastauksessa. Niistä kolmessa 
kokoelmat arvioitiin hyviksi, neljässä riittäviksi ja kolmessa riittämättömiksi. Kirjalli
suuden tavoitettavuus oli viiden vastaajan mielestä yleensä riittävä ja seitsemän mie
lestä laina-ajat olivat sopivat. Kolmen vastaajan mielestä laina-ajat ovat liian lyhyet 
(avokokoelman laina-aika 1 kk, varastolainan 6 kk). Vaikutusmahdollisuuksia aineis
ton hankintaan pidettiin hyvinä kuudessa vastauksessa. Kahdeksan vastaajan mielestä 
uusi aineisto saisi tulla nykyistä nopeammin käyttöön. Tässä HYK eroaa epäedukseen 
keskiarvoista. Muutoin tulokset osoittavat, että se varsin vahva kritiikki, jota osa tutki
joista esitti arvioinnin eri vaiheissa ei vastaa asiakaslaitosten enemmistön kokemuksia. 
Kaiken kaikkiaan, koko arviointiprosessin aikana saadut kielteisimmät arviot ovat hu
manisteilta ja kohdistuvat HYK:n kokoelmiin ja järjestelyihin. Kuitenkin myös huma- 
nistitutkijoilta saatiin runsaasti myönteistä palautetta.

HYKin kokoelmiin ja niiden kattavuuteen kohdistuu erilaisia odotuksia. Toiset 
tutkijat iloitsevat siitä, että HYKista tavoittaa avohyllystä heitä kiinnostavat täydelliset 
ja kauas ulottuvat julkaisusarjat eivätkä oletakaan löytävänsä oman tutkimusalansa
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ajankohtaista kirjallisuutta, ainakaan kansainvälistä. Tämä tuli esiin erityisesti tutkija- 
haastattelussa. Toiset ovat pettyneitä, kun monografiahankinnat, joihin aiempina vuo
sikymmeninä oli totuttu, ovat tyrehtyneet. Monografiakarsinnan asemesta olisi pitänyt 
karsia epärelevantteja kausijulkaisuja. Muita kritiikin aiheita on mm., että kirjaston 
organisaatiomuutosten myötä on menetetty tuttu yhteyshenkilö. Slaavilaisen osaston 
muutto kirjaston päärakennuksen yhteyteen on toisaalta ollut etu, toisaalta senja tietty
jen uusien järjestelyiden myötä on menetetty läheisyyden tunnetta.

Tilat ja  laitteet
Ludvig Engelin piirtämä 1840 valmistunut ja äskettäin merkittävästi laajentunut kir
jastorakennus on arkkitehtonisesti omaa luokkaansa ja sitä esim. esitellään mielellään 
yliopiston ulkomaalaisille vieraille. Mutta kun yhdessä ja samassa laitoskyselyn koh
dassa tiedusteltiin Tilojen ja laitteiden’ laatua, vain kaksi laitosvastaajaa arvioi ne hy
viksi. Ilmeisesti vastaajat ovat tällöin ajatelleet käytännön toimivuutta. Tämän kohdan 
kommenteissa muistutettiin ainakin mikrofilminlukulaitteiden kehnosta kunnosta.

Moniosaisen kirjaston selkeys saa muita kirjastoja enemmän moitteita niin lai
tos- kuin ovensuukyselyssäkin. Kokoelmien sijoittelu ja opasteiden laatu -kysymyk
seen merkitsi 12 %  ovensuuvastaajista vaihtoehdon ’huono’ (kaikkien vastausten kes
kiarvo 5 %). Toisaalta joka viidennen mielestä sekin tilanne oli ’hyvä’ (keskiarvo 
33 %). Avokokoelmien sijoittelun selkeämpi merkitseminen olisi varsin helposti toteu
tettava parannus, ajatellen varsinkin kirjaston monia harvoin käyviä asiakkaita. Sijoit
telun ja opasteiden järjestämisessä asiakasnäkökulma ja kirjastohenkilökunnasta riip
pumaton arkkitehtoninen suojelutarve törmäävät vastakkain. Myös kokoelmien sijoit
telua, esim. hakuteosten erottamista saman alan muusta kirjallisuudesta on kritisoitu. 
(Tarkemmin avovastauksissa, jotka kirjasto saa sellaisinaan).

Asiakaspalvelu ja  palveluiden käyttö
Kuten muissakin suurissa kirjastoissa, henkilöstö saa vaihtelevia arvioita. Laitoskyse- 
lyssä palveluhenkisyyden painopiste on hyvän, ei erinomaisen puolella, ovensuukyse- 
lyssä palveluhenkisyysarviot jäävät myös keskiarvojen alapuolelle. Laitoskyselyssä 
arviot henkilöstön asiantuntemuksestakin jäävät keskiarvojen alapuolelle. Ovensuuky- 
selyssä vastaajat ovat keskimääräisen tyytyväisiä saamaansa henkilökunnan asiantun
tija-apuun. Eri kyselyiden avovastauksissa on moitteiden ohella hyvin kiittäviä lausu
mia henkilökunnasta.

Tyytymättömiä lainaajia, palauttajia tai kirjan varaajia löytyi ovensuukyselyssä 
26 henkeä 636:sta. Luku ei ole suuri, mutta tyytymättömien ja tyytyväisten suhde oli 1/ 
10, kun se keskimäärin oli 0,6 /10. Avovastauksissa valitetaan mm. jonoja ja aiheetto
mia karhuja.

Aukioloajat (lukukausien aikana 9-20, la 9-15) kutakuinkin riittävät laitoksille. 
Kesäinen lauantaisulkeminen haittaa kuitenkin joitakin opettajia, jotka käyttäisivät ke
sää tutkimiseen.
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Asiakkaiden kirjastonkäyttötaidot ja  koulutus
Vaikka kirjaston asiakkaissa on paljon harvoin käyviä ja Helsingin yliopiston ulkopuo
lisia, Helka-luettelon käyttötaidot eivät ole paljoa keskimääräistä huonompia ja tie
donhaku hyvällä menestyksellä oli HYK:ssa keskimääräistä hiukan yleisempää.

Joh topäätöksiä
HYK:n rooli humanististen kokoelmien valtakunnallisena ylläpitäjänä ja yliopiston 
humanististen ja lähialojen kirjallisuuden tarjoajana on yliopistoyhteisölle epäselvä. 
Opetusministeriön alaisen Suomen korkeakoulukirjastojen rakennetyöryhmän mietin
nön mukaan HYK:lie tulisi myöntää 10 milj. markan erityisrahoitus humanistisen ko
koelman täydentämiseen. Tämä helpottaisi monien humanistien aineistopulaa, mutta 
ei vielä ratkaise työnjakoepäselvyyksiä humanistisen tiedekunnan kirjastojen (-kirjas
ton) ja HYK:n kesken. Vierekkäisissä kortteleissa on nyt useita samojen alojen kirjas
ekokoelmia. Vaikka monien tutkijoiden ja laitosten yhteistyö kirjaston kanssa on suju
vaa, käytännön tason neuvottelukosketus joihinkin suuntiin on niin ongelmallinen, että 
erityispanostusta tilanteen selvittämiseksi saatettaisiin tarvita, ehkä on jo käynnissäkin.

HYK:n asemaa toisaalta Helsingin yliopiston (pää)kirjastona ja toisaalta Suomen 
Kansalliskirjastona käsitellään lähemmin luvussa 3.3.2.

O piske lijak irjas to

Taustatietoja 1999 % yliopistosta

Henkilökunta 33 1 %
Käytetyt määrärahat

Menot yhteensä (1000 mk) 8 578 1 %
- josta henkilöstökulut 5 273 1 %
- josta muut menot 2 443 1 %
- josta maksull. toiminnan menot 862 0%

Tilat

yhteensä hyöty-m2 4 885 2%

Aineisto: 7 900 hyllymetriä
Hankintamäärärahat: 1 528 000 mk vuonna 1999, 1 700 000 mk vuonna 2000. 
Henkilöstö: Akateemista henkilökuntaa 20, joista vajaalla puolella kiijastokoulutus, 
muuta henkilökuntaa 22, joista viidellä kiijastokoulutus. Työntekijöistä 11 on osa-ai- 
kaisia ja 4 siviilipalvelusmiehiä. Virkanimekettä korkeampi koulutus on 15 työnteki
jällä.
Henkilökustannukset kaikista menoista: 61 %.

Käyttäjäkunta ja  käytön luonne
Opiskelijakirjaston juuret ovat ylioppilaskunnan kirjastossa ja se palvelee edelleen ni
menomaan opiskelijoita. Kampuskiijastojen vakiintuessa Opiskelijakirjastoon on jää
nyt tai jäämässä vain keskustakampuksen opiskelijoiden palvelu.
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Ovensuukyselyn vastaajista oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita 13 %, muita 
HY:n perustutkinto-opiskelijoita 70 %, jatko- ja tutkintoa täydentäviä opiskelijoita 
kumpiakin 4 %. Muista oppilaitoksista oli 7 % vastaajista.

Helka-tilastojen mukaan lainaus uusintoineen jakaantui seuraavasti:

Opiskelijakirjaston tyypillisintä käyttöä on kurssikirjojen lainaus, palautus ja varaus. 
Kirjastossa on tietokoneita myös elektronisten aineistojen käyttöön, tiedonhakuun ja 
esim. sähköpostin lukuun. Ovensuukyselyn vastaajista 70 % oli käynyt kirjastossa edel
lisen kerran viikon sisällä.

Aineiston saatavuus ja  relevanssi
Kurssikirjallisuutta on monilla aloilla jatkuvasti vähemmän kuin mitä tenttien lähesty
essä tarvittaisiin. Kun kirjasto keväällä 1999 selvitti toimialaansa kuuluvien tiedekun
tien tenteissä kurssikirjallisuuden saatavuutta, ilmeni, että keskimäärin 50 % vastaajis
ta oli saanut kirjansa Opiskelijakirjastosta. Periaatteena kirjastossa pidetään, että kirjo
ja hankitaan 1/3:lie opintokokonaisuuden suorittajista. Alakohtaista tilannetta on käsi
telty raportin tiedekunnittaisissa osuuksissa. Johtopäätöksiä yliopiston tasolla käsitel
lään luvussa 3.

Opiskelijakirjastossa on myös ns. yleiskokoelma. Se sisältää eri-ikäistä suhteelli
sen yleistajuista tieteellistä kirjallisuutta ja karttuu mm. tenttivaatimuksista poistetuis
ta kirjoista. Uudet hankinnat yleiskokoelmaan ovat puolestaan usein sellaisia, että ne 
ilmaantuvat uusiin tutkintovaatimuksiin. Eräs kartuntalähde oli aiemmin HYK:n kan
sallisbibliografian toimiston lähettämät ns. tarkistuskappaleet. Kirjastossa yleiskoko- 
elmaa pidetään tärkeänä kirjaston monipuolistajana, mutta tunnustetaan, että yleisko
koelma merkitsee tiettyä päällekkäisyyttä muiden kirjastojen kanssa. 50 000 nimekettä 
vanhaa materiaalia puuttuu Helka-luettelosta. Kotimaisen ja ulkomaisen kaunokirjalli
suuden kokoelma merkitsee useassa tapauksessa kurssikirjallisuutta kieli- ja kirjalli- 
suusaineiden opiskelijoille, yleiskirjallisuutta muille asiakkaille.

Kirjastossa on myös yli 500 nimekkeen lehtivalikoima. Yleiskokoelmasta lehti
neen ei arvioinnissa juuri ole saatu palautetta.

Tutkijahaastattelussa tavattiin humanisteja, joille Opiskelijakirjastokin oli yksi 
monista vaihtoehdoista löytää tutkimuksessa tarvittavaa kirjallisuutta.

Opiskelijakirjastoa rahoittavien tiedekuntien taholta esitettiin huolta siitä, että ul
kopuoliset käyttävät hyväksi tiedekuntien varoin hankittua kiijallisuutta. Käyttäjätilas
toissa yliopiston ulkopuolisten osuus on pieni, mutta epäilyjen mukaan ammattikor-

Teologit
Oikeustieteilijät
Humanistit
Mat-luonnontieteilijät
Kasvatustieteilijät
Valtiotieteilijät
Avoin yliopisto
Muut

7 %
14%
27%
4 %

10%
16%

13%
4 %
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keakoulujen opiskelijat ehtivät opetusaikataulunsa vuoksi lainata tenttikirjallisuutta 
ennen yliopiston opiskelijoita. Tämäkään ei saa vahvistusta tilastoista.

Tilat ja  laitteet
Kirjaston sijainti Kaisaniemenkadulla on erinomainen. Joskus on kuultu esim. ulko
maalaisten opiskelijoiden ihmettelyä sen sijainnista tavaratalon rakennuksessa. Koko
elmat ja tarjolla olevat palvelut ovat keskimääräistä selvemmin asiakkaiden tiedossa ja 
aineiston sijoittelu ja opasteiden selkeyskin saavat keskimääräistä hieman paremmat 
pisteet.

Kirjaston 55 monikäyttö-PC:tä ovat jatkuvassa käytössä. Kirjasto on laskenut au
kioloaikojen käyttöasteen olevan 97 % ja pitää koneiden määrää riittävänä. Käytän
nössä koneille on usein jonoa.

Asiakaspalvelu ja  palveluiden käyttö
Opiskelijakirjasto on suunniteltu suurille kirja- ja kävijämäärille. Se on leimallisesti 
tehokas itsepalvelukirjasto. Niinpä tunnelmaa ei pidetä erityisen viihtyisänä, mutta ei 
liioin epäviihtyisänä. Lainaustoimintoihin oltiin yhtä tyytyväisiä kuin muissakin kir
jastoissa. Henkilökunnan palveluhenkisyyttä pitää 65 % asiakkaista ’hyvänä’. Erin
omainen’ -ruudun on rastinut selvästi harvempi ja parantamisen varaa’ -ruudun use
ampi kuin ovensuukyselyssä keskimäärin.

Valmistujakyselyn avovastauksissa opiskelijakirjaston henkilöstö sai kiitosta, 
mutta myös ankaraa moitetta huonosta palvelusta. Itsearvioinnissaan kirjasto tunnistaa 
ristipaineita, koska osa asiakkaista tarvitsee intensiivistä henkilökohtaista palvelua, osa 
toivoo lisääkin nopeita itsepalvelumuotoja. Nykyisistä itsepalvelumuodoista, joita on 
esim. puhelinautomaatti lainojen uusimista varten, ei arvioinnin kyselyissä erikseen 
kerätty palautetta.

Valmistujakyselyssä ylipäänsä kirjastojen varaus- ja sakotuskäytännöt nousivat 
näkyviin kysyttäessä kielteisiä kokemuksia. Opiskelijakirjasto on edelleen tehostanut 
sanktioita laina-aikoja noudattamattomille. Opiskelijat ilmeisesti tunnistavat kolikon 
molemmat puolet ja ovat tyytyväisiä tenttikirjojen parempaan saatavuuteen.

Kun Opiskelijakirjaston yleisönpalvelu on saanut huonompaa palautetta kuin 
muut kirjastot samoissa kyselyissä, kirjasto voisi tutkia tarkemmin, missä määrin pal
veluhenkisyyttä ja yleisönpalvelussa toimivien käytöstä voi kehittää, missä määrin on 
kyse joidenkin asiakkaiden liiallisista odotuksista. Näitä ehkä voisi tiedotuksella tai 
koulutuksella kohtuullistaa. Eihän ole taloudellisesti järkevää ylläpitää henkilökuntaa 
antamassa vakituisille asiakkaille sellaista henkilökohtaista palvelua, kuin teoksien 
paikantamista Helka-luettelosta tai kirjan etsimistä hyllystä. Toisaalta kaikki ei aina 
toimi kuten pitäisi. Rutiinit periaatteessa osaavakin asiakas (valmistuva kasvatustietei
lijä) joutuu huokaisemaan: ”Kirjaa ei löydy, eikä kukaan henkilökunnasta ehdi autta
maan; tapahtunut liian usein kurssikirjalainaamossa”.
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Asiakkaiden käyttötaidot ja  koulutus
Opiskelijakirjasto vastaa keskuskampuksen uusien opiskelijoiden johdatuksesta luet
teloiden ja muiden verkkolähteiden käyttöön. Ainakin perustaito, tietyn nimekkeen si
jainnin paikantaminen, on 80 %:lla ovensuukyselyn vastaajista hyvässä hallussa ja 
muutkin Helka-taidot keskimääräistä paremmat.

Rahoituskysym yksiä
Opiskelijakirjaston menoista 70 % katetaan tiedekunnille kohdentaen, rehtorin päätök
sen mukaisesti. Kunkin rahoitusosuus lasketaan kolmen indikaattorin pohjalta: han
kinta, lainausluvut ja atk-asemien käyttö. Myös Helsingin yliopiston avoin yliopisto 
(pääkaupunkiseudun yksiköt) rahoittaa Opiskelijakirjastoa erillisen sopimuksen perus
teella. Opiskelijakirjasto toivoisi pääsevänsä rahoitussopimukseen myös seudun am
mattikorkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ja opettajille kir
jattujen Helka-korttien haltijat rekisteröivät 1999 7 600 lainaa, mikä oli runsaat puoli 
prosenttia Opiskelijakirjaston kaikesta lainauksesta. Avoimen yliopiston opiskelijoi
den osuus oli alle 4 %.

Opiskelijakirjastossa myös varaus- ja myöhästymismaksut ovat oleellinen osa 
budjettia.

Keskustakampuksen yhteisistä kysymyksistä on yhteenvetoa ja johtopäätöksiä luvussa 3.
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2.3  M eilah den  kam pus
Meilahti on yhden tiedekunnan kampus, jolla yliopiston opetuksen ja tutkimuksen li
säksi toimii laaja sairaalaorganisaatio. Lähettyvillä on Helsingin ammattikorkeakoulun 
terveydenhuollon koulutusyksikkö. Palaute on kerätty lähinnä yliopiston piiriin kuulu
vista lähteistä.

L ääketie tee llinen  tie d e k u n ta

Taustatietoja 1999 % yliopistosta

Opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijat 898 4%

Jatko-opiskelijat 458 10%

Muut opiskelijat 987

Tutkinnot

Ylemmät perustutkinnot 133 6%

Tohtorintutkinnot 102 28%

Muut tutkinnot 210

Henkilökunta

Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa (htv) 292 15%

Muuta henkilökuntaa (htv) 638 13%

-josta  kirjastohenkilökuntaa 27 9%

Käytetyt määrärahat
Menot yhteensä (1000 mk) 171 182 10%

-josta  henkilöstökulut 121 728 14%

-josta  muut menot 15 389 3%

-josta  maksullisen toiminnan menot 34 065 13%

Tilat
yhteensä hyöty-m2 33 203 11 %

Analyysin aineisto

Itsearvioinnit Terkko-kirjastosta sekä Marian sairaalan kiijastosta 
Tiedekunnan edustajien tapaaminen ja Terkkoon tutustuminen paneelin vierailun yh
teydessä
Kaksi tutkimusryhmähaastattelua
Laitoskysely: kaksi vastausta tiedekunnasta. Terkkoa arvioitu myös yhdessä humanis
tisessa vastauksessa (psykologia).
Ovensuukysely: 492 vastausta Terkossa, 50 hammaslääketieteen kirjastossa.

Tiedekunnan käyttämä kirjallisuus ja kirjastot

Tutkimus
Lääketieteellinen tutkimus julkaistaan nopeatempoisesti aikakauslehdissä, joista mo
net ovat hyvin erikoistuneita. Kliinistä tutkimusta tekevät voivat pysyä hyvin ajan ta-
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salia omalla alallaan käyttämällä muutamaa erikoislehteä. Useimmilla tutkijoilla tar
vittavien lehtien kirjo on kuitenkin suurempi. Kaupallisten kustantajien lääketieteelli
set kausijulkaisut ovat kalliita ja kallistuneet entisestään. Terkko laskee aikakauslehti
en hintojen alallaan nousseen 40 % viidessä vuodessa.

Digitaalinen aineisto
Lääketieteessä digitaaliset aineistot ja hakupalvelut ovat keskeisiä, varsinkin tutkijoil
le. Klinikoilla toimiville käytännön lääkäreille paperilehtien merkitys on suurempi, toi
saalta kliinikoiden tottumusten, toisaalta tietokoneiden riittämättömyyden ja huonojen 
verkkoyhteyksienkin vuoksi. Digitaalisen aineiston itsestään selvä merkitys ilmeni kir
jaston itsearvioinnissa sekä laitoskyselyissä ja haastatteluissa.

Digitalisoitumisen astetta kuvaa, että Terkon kokoelmissa on 570 paperilehteä, 
151 lehteä painettuna sekä digitaalisena, 100 cd-romiaja 113 verkkolehteä.

Kirjasto ei tilaa paperiversiona yhtään sellaista lehteä, joka on saatavissa FinELi- 
bin kautta, vaan on lakkauttanut 40 tilausta. (Luvuissa ei ole kaikkia kausijulkaisuja, 
joista osa lahjoituksia ja vaihtoja, nimekkeiden kokonaismäärä on 1420.) Terkko tarjo
aa asiakkailleen myös hakupalveluita (OVID, Vertex), joiden avulla etsitystä viitteestä 
pääsee suoraan kokotekstiin, mikäli sellainen on saatavilla.

Opiskelijoiden käyttäm ä kirjallisuus
Opiskelijat ostavat jonkin verran perusteoksia, monet opiskelijat lähes kaikki keskeiset 
kurssi- ja käsikirjat. Joka kurssilla on vastuuhenkilö, yleensä isäntä, joka vastaa yhteis- 
tilauksen tekemisestä koko kurssin puolesta kirjakauppoja kilpailuttaen.

Tiedekunta kehittää ongelmakeskeistä opetusta ja oppimiskeskuksia. Tarjolla on 
jo digitaalisia oppimateriaaleja ainakin englannin kielellä. Digitaaliseen kurssikirjas
toon pyritään saamaan koko ajan lisää luentomateriaalia, jopa kirjoja. Näin ei kaikkea 
aina tarvitse kopioida ja materiaalinen uudistaminenkin on helpompaa. Digitaalinen 
kurssikirjasto sisältää myös hallinnollista materiaalia, kuten kurssiaikatauluja. Digi
taalisen tiedonkäytön merkitystä kuvaa sekin, että LOATSin eli lääketieteen opiskeli
joiden asuntosäätiön asunnot on varustettu hyvillä tietoliikenneyhteyksillä, jotka tuke
vat opiskelijoiden mahdollisuuksia käyttää kirjastonkin aineistoja kotoaan käsin.

Tiedekunta- ja laitoskirjastot

Tiedekunnan kirjasto-oloissa on vuonna 1999 tapahtunut huomattava organisaatiomuu
tos. Terveystieteiden keskuskirjastoon sulautettiin yli 10 laitos- ja klinikkakirjastoa, 
jotka aiemmin olivat olleet hallinnollisesti omien yksikköjensä alaisia. Edelleen useim
mat laitos- ja klinikkakirjastot toimivat entisissä tiloissa, mutta henkilökunta kuuluu 
Terkkoon. Hammaslääketieteen laitoksen kirjasto on laitoskirjastoista suurin ja tarkoi
tettu pysymään omana yksikkönään Terkon organisaatiossa.

M uut kirjastot

Lääketieteellinen tiedekunta on kirjastopalveluissaan hyvin omavarainen. Muiden Hel
singin yliopiston kirjastojen lainausluvuissa lääketieteilijöillä on hyvin pieni edustus.
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Opiskelijakirjasto on kirjannut 3 700 lainaa ja uusintaa, muutama tiedekuntakirjasto 
pari-kolmesataa. Muissa yliopistoissa toimivat lääketieteelliset kirjastot ovat Terkkoa 
pienempiä. Lääketieteelliset kirjastot tekevät tiivistä yhteistyötä mm. oman yhdistyk
sen puitteissa. Vajaa puolet lääketieteilijöiden vuosittain saamista 9 500 kaukolainasta 
on tilattu ulkomailta, muut kotimaasta.

Kansanterveyslaitoksen kirjasto ja  tietopalvelu tarjoaa samankaltaista aineistoa 
ja palveluita kuin Terkko, mutta lähinnä omille tutkijoilleen. Työjaosta kirjastojen kes
ken on keskusteltu. Yhteistyömahdollisuuksia rajoittaa se, että Kansanterveyslaitos ei 
kuulu yliopistoon ja opetusministeriön alaisuuteen, mikä nykyisellään mm. estää Fin- 
ELibin käyttön.

Aineiston tarjonta

Tiedekunta- ja tutkijahaastatteluissa kirjallisuuden saatavuutta ei erityisesti valitettu, 
vaikka todettiin, että lehtitilauksia kirjastoihin on jouduttu lopettamaan ja kirjojen han
kinta kurssikirjoja lukuun ottamatta on miltei olematonta.

Lääketieteessä digitaaliset aineistot ja palvelut ovat lyöneet läpi niin, että esim. 
haastateltu tutkijaprofessori ajankäyttösyistä harkitsee luopumista räätälöidystä Ter- 
kon hoitamasta uutuustiedotteestaan, koska arvelee tarpeen mukaisen haun riittävän 
itselleen. Jos löydetyn viitteen mukainen artikkeli ei ole tulostettavissa omalta koneel
ta, toimistosihteeri tai laitoskirjastonhoitaja huolehtii kopion professorin pöydälle. 
Nuoremmat tutkijat käyvät itse Terkossa kopioimassa paperilehtiartikkelit. Verkkokäy
tön levinneisyys on havaittavissa Terkon ovensuukyselyn vastauksista.

Terveystieteiden keskuskirjasto (Terkko)

Aineisto: 6 950 hyllymetriä Terkon rakennuksessa, 5 100 hm laitos-ja klinikkakirjas- 
toissa
Hankintamäärärahat: 2 343 000 mk (1999)
Henkilökunta: 40 kokopäiväistä, 5 osa-aikaista, näistä 15 akateemista, ja kaikkiaan 16 
kirj astoammatillista.
Henkilökustannusten osuus kaikista menoista 63 % (Mukaan on laskettu työllistetty
jen palkat.)

Käyttäjäkunta ja  käytön luonne
Valtakunnallisena kirjastona Terkon asiakaskunta on laaja. Kirjaston itsearvioinnissa 
yliopiston ulkopuolisten osuudeksi on merkitty 27 %. Ovensuukyselyn mukaan 
34-40 % kävijöistä oli muualta kuin Helsingin yliopistosta ja (prosenttiväli johtunee 
siitä, että osa vastaajista on merkinnyt olevansa sekä Helsingin yliopistosta että muual
ta.) Terkko arvioi neljänneksen työpanoksesta kuluvan yliopiston ulkopuolisten asiak
kaiden hyväksi. Lähes puolet yliopiston kaikista lähetetyistä kaukolainoista on peräi
sin Terkosta (melkein 25 000), pääosa niistä artikkelikopioita. Vastaanotettuja kauko
lainoja Terkko ja sen laitoskirjastot välittivät asiakkailleen 9 550 yksikköä.
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Ensimmäisen vuoden opiskelijalla on harvoin asiaa Terkkoon, ja muutoinkin 
opiskelijoiden osuus jää pienemmäksi kuin muiden kirjastojen asiakaskunnissa. Sen 
sijaan muiden oppilaitosten opiskelijoiksi oli merkinnyt itsensä peräti 27,4 % oven- 
suukyselyn vastaajista. Muista yliopistoista oli 31 vastaajaa, näistä 8 Teknillisestä kor
keakoulusta. Ammattikorkeakouluista lomakkeen täytti 65 opiskelijaa tai henkilökun
nan jäsentä. (Vastauksia kaikkiaan 442). Merkittävimmin tulee asiakkaita Helsingin 
ammattikorkeakoulun Tukholmankadun yksiköstä (55 vastausta). Kirjaston omien ti
lastojen mukaan 11 % käyttäjistä ja 7 % lainaajista tulee ammattikorkeakouluista.

Myös Helsingin yliopiston muut alat kuin lääketiede käyttää varsin paljon Ter- 
kon palveluita. Se mainitaan keskeisenä kirjastona esim. psykologiassa. Osittain käyt
tö on vastavuoroista, mutta esim. Eläinlääketieteen kirjastossa on v. 1999 kirjattu hie
man vähemmän lääketieteilijöiden lainoja (190) kuin Terkossa eläinlääketieteilijöiden 
lainoja (220). Viikin tiedekirjastossa lääketieteilijät kinasivat marras-joulukuussa 120 
kertaa ja pelkästään maatalous-metsätieteilijät Terkossa samana aikana 270 kertaa. Val
tiotieteilijöiden vuosilainaus Terkossa oli 1 480 ja lääketieteilij öiden Valtiotietellisen 
tiedekunnan kirjastossa 200. Sinänsä lainat eivät ole paras käytön osoitin, koska Ter- 
kon pääpaino on muunlaisessa kuin lainattavassa aineistossa, mutta lainausluvutkin 
osoittavat Terkon merkitystä tiedekuntansa ulkopuolella. Kotimaisen, Terkon itse yllä
pitämän MEDIC-tietokannan käyttäjistä on ammattikorkeakouluja (ympäri maata) n. 
30 %. Kansainvälistä aineistoa tarjoavan Vertex-palvelun käyttäjistä on n. 10 % am
mattikorkeakouluista.

Terkossa käytetään selvästi keskimääräistä enemmän tietokoneita sekä tiedonha
kuun ja digitaalisten aineistojen käyttöön että muihin tarkoituksiin. Tyypillinen kirjas
tokäynti kestää yli 1/2 tuntia ja siihen sisältyy usein kopiointia. Kirjastossa ei käydä 
niin tiheästi kuin esim. keskustakampuksen opiskelijoiden suosimissa kirjastoissa, silti 
59 % kävijöistä oli käynyt edellisen kerran viikon sisällä.

Ovensuukyselyn tulosten vertaamista muihin kirjastoihin hankaloittaa jonkin ver
ran se, että Terkossa keskimääräistä useammin vastaajat ovat jättäneet vastaamatta va
kituisille asiakkaille suunnattuihin kysymyksiin.

Aineiston saatavuus ja  relevanssi
Vaikka keskusteluissa aineiston puutteet eivät korostuneet, laitoskyselyn vastauksissa 
kokoelmien riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus arvioitiin vain tyydyttäväksi, jopa riit
tämättömäksi. ”Lehtivalikoimien jatkuva supistuminen on huolestuttavaa. Verkkopal
velu ei kehity samaa tahtia.” Saatavuus ja laina-ajat sen sijaan ovat riittävällä tasolla ja 
sopivat. Vaikutusmahdollisuudet hankintaan eivät keltään kolmelta laitos vastaajalta saa 
hyvää arvosanaa; haastattelussa tutkija totesi sarkastisesti, että kokoelmatyöryhmän 
päätöksiin on tyytyminen. (Ryhmä koostuu kirjaston sekä johtokunnan nimeämistä eri 
tutkimusalojen edustajista sekä opiskelijaedustajasta. Ryhmä tekee yksityiskohtaiset 
päätökset lehtitilauksista johtokunnan raamitusten pohjalta.)

Terkon osalta relevanttia olisi ollut kyselyissäkin kysyä erikseen digitaalisen ai
neiston käytöstä etäkäyttönä tai paikan päällä. Toisaalta haastatelluille tutkijoille oleel
lisinta oli julkaisun saatavuus muodosta riippumatta.
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Kurssikirjalainaus siirtyi Opiskelijakirjastosta Terkkoon 1998. Tiedekunnan edus
tajien mukaan tiettyä ja nuoremman polven mukaan huomattavaa kurssikirjavajausta 
esiintyy. Myös kirjojen ikä, ts. painosten vanhentuneisuus on mainittu ongelmana. 
Terkko ei kurssikirjavastuustaan huolimatta panosta tenttikirjallisuuteen, vaan kurssi
kirjallisuuden osuus hankinnasta, laitoskokoelmatkin mukaan lukien, on ainoastaan 
pari-kolme prosenttia. Kirjasto ja tiedekunta kehittävät yhdessä elektronisten kurssi
kirjojen kokoelmaa.

Tilat ja  laitteet
Uudessa, tammikuussa 1998 käyttöön otetussa kirjastorakennuksessa kahden laitos- 
vastaajan mukaan tilat ja laitteet ovat hyvät, yksi löysi oleellisia puutteita. Ovensuuky- 
selyssä tekniikkaan ollaan tyytyväisiä, esim. ”lukusalityöskentely, digitaaliset aineis
tot” ja ”muu työaseman käyttö” sai suurimman tyytyväisten osuuden kaikista kirjas
toista. Kirjastokin arvioi työasemia olevan tarpeeksi ja aiempien teknisten verkko-on
gelmien vähentyneen. Kirjastoa pidetään keskimääräistä viihtyisämpänä. Kokoelmien 
sijoittelun ja opasteiden selkeyteen tyytyväisten osuus on varsin hyvä, mutta 44,5 % 
pitää sitä vain kohtalaisena tai jopa huonona (koko aineistossa 55, 5 %). Ryhmätöitä 
varten löytyy tarvittaessa paikka.

Asiakaspalvelu ja  palveluiden käyttö
Terkko tarjoaa varsinkin tutkija-asiakkaille laajemmat ja kehittyneemmät palvelut kuin 
muut Helsingin yliopiston kirjastot, mikä ei johdu ainoastaan Terkosta itsestään, vaan 
myös lääketieteen palveluiden kehittyneisyydestä yleismaailmallisesti. Terkko puoles
taan saa haastatteluissa ja laitoskyselyn asiantuntijuutta koskevissa vastauksissa kii
tosta niiden soveltamisesta käyttöön. Suomen lääketieteellisissä kirjastoissa ei ole lää
ketieteellisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa, mutta sitä ei pidetä sanottavana on
gelmana.

Kehittäessään verkkopalveluita Terkko on rationalisoinut muita palveluita ja työ
voiman käyttöä ja tarkkailee kustannusvastaavuutta. Henkilökunta ei esimerkiksi ota 
maksuttomasti kopioita tutkijoille. Tämä voidaan kokea palvelutason laskuna ja rahas
tuksena. Tutkijahaastattelussa Siltavuorenpenkereellä kerrottiin, että mieluummin kan
nattaa lähettää toimistosihteeri Meilahteen kopioimaan kuin tilata maksulliset kopiot. 
Myös tulosteet maksavat. Niinpä Terkko ei henkilökunnan palveluhenkisyydestä saa
nut muualla tavallisia Erinomainen” -mainintoja laitoskyselyssä. Ovensuukyselyssä 
arviot palveluhenkisyydestä kuitenkin olivat keskitasoa, joskin kysymykseen jätettiin 
useassa paperissa ottamatta kantaa. Tämä heijastanee toisaalta harvoin käyvien keski
määräistä suurempaa osuutta, toisaalta vähäistä tarvetta turvautua henkilökunnan 
apuun. Ammattikorkeakouluopiskelijat käyttävät kirjaston havaintojen mukaan muita 
enemmän neuvontapalveluita.

Artikkelipainotteisella tieteenalalla kirjaston bibliografiset tehtävät ovat huomat
tavat: JULKI-tietokantaan indeksoidaan n. 2 300 julkaisua vuodessa, MEDIC-tieto- 
kantaan 3 800.

Terkon uusi oppimiskeskus on saanut suopean vastaanoton päätellen niistä muu
tamista maininnoista, joita kiijastoarvioinnin yhteydessä on kuultu. Sitä kiitetään hy-
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vänä esimerkkinä kirjaston ja tiedekunnan uudenlaisesta yhteistyöstä opetuksen tuke
misessa.

Asiakkaiden kirjastonkäyttötaidot ja  koulutus
Terkon asiakkaat osaavat käyttää Helkaa keskimääräistä huonommin, tosin aivan osaa
mattomia ei ole paljoakaan keskimääräistä enempää. Toisaalta tiedekunnan henkilö- 
kuntahaastatteluissa tiedekunnan ja kirjaston atk-koulutusta kiitettiin ja suuri työase
man käyttöön tyytyväisten osuus heijastaa paitsi laitteiden riittävyyttä, myös osaamis
ta. Helkan käyttötaito on lehtivaltaisilla aloilla merkitykseltään pienempi kuin kirja- 
valtaisilla, ja esim. aiheenmukaista hakua juuri Helkan kautta ei juurikaan tarvita.

Ovensuukyselyn vastaajista 40 vastaajaa eli 8 % ilmoitti osallistuneensa Terkon 
koulutustilaisuuksiin. Heistä 29 piti koulutusta hyvänä ja kuusi erinomaisena. Varsi
naisen vastuun tiedekunnan opiskelijoiden tietotekniikkaopetuksesta, myös tiedonläh- 
deopetuksesta kantaa kansanterveystieteen laitos.

Rahoituskysym yksiä
Terkossa maksullisella palvelutoiminnalla on oleellista taloudellista merkitystä (23 % 
tuloista 1999) ja asiakkaina on myös yksityissektori, esim. lääketehtaat tilaavat kauko
lainoja. Informaatiopalvelu esim. ammattikorkeakoululaisille on myös maksullista. 
Kirjastolla on maksupalvelusopimus Helsingin ammattikorkeakoulun kanssa hammas
hoitajien tietyistä palveluista Hammaslääketieteen laitoksen kirjaston yhteydessä. Terk- 
ko toivoisi korvausta myös Tukholmankadun sairaanhoito-opiskelijoiden käyttämistä 
palveluista ja aineistoista, mutta sopimukseen ei ole päästy.

Johtopäätöksiä kehittämistarpeista
Terkko edustaa monessa suhteessa Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen huippua, min
kä myös paneeli tuo esiin raportissaan. Kirjasto pyrkii edelleen tehostamaan resurssi
ensa käyttöä mm. jatkamalla kirjastopalveluiden keskitystä itse Terkkoon ja kirjasto- 
pisteiden luvun vähentämistä. Kustannusvastaavuuden tarkkailun, virtaviivaisuuden ja 
verkkokäyttöisyyden kääntöpuolena on läheisyyden tunteen väheneminen asiakaskun
nan ja kirjaston välillä. Tiedekunnan ja kirjaston kesken voidaan miettiä, onko tämä 
väistämätön hinta kustannustehokkuudesta, mikä puolestaan takaa varmimmin koko
elmien karttumisen. Vai voiko ja onko tarvetta lisärahoituksella tai joillain kirjaston 
toimenpiteillä lisätä käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia sekä tunnetta palvelluksi tule
misesta?

Yliopiston lääketieteellisten kirjastopalveluiden rakenne uusittiin prof. Arto Mus
tajoen selvityksen pohjalta aiempaa keskitetymmäksi. Tiedekunnan edustajien mukaan 
muutos on tapahtunut suhteellisen onnistuneesti. Tunnettua kuitenkin on, että rationaa
lisen keskityksen kääntöpuolena on uusien lähikokoelmien, usein epävirallisten, syn
tyminen ja kasvaminen enemmän tai vähemmän villisti. Henkilökunnan lehtien seu
ranta on siten helpompaa, mutta päällekkäistilauksiin käytetyillä varoilla voitaisiin ehkä 
hankkia kokonaan puuttuvia nimekkeitä. Meilahden laitosvastauksissa mainittiin, että 
erääseen palvelupisteeseen on tilattu lehtivalikoima osastojen yhteisellä sopimuksella,
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mutta pari osastoa viekin lehtensä omiin tiloihinsa. Osastokohtaisesti taas on koottu 
lehtikokoelmaa yksittäisten tutkijoiden omista tilauksista. Nämä ovat usein jäsenetuja 
tieteellisten seurojen jäsenille ja niiden tuominen kollegojenkin ulottuville ystävällistä. 
Juridisesti ongelmallisempi tilanne on, mikäli seuran jäsenmaksu maksatetaan laitos- 
varoista perusteena edullisempi tilaus yhteisölle. Yksi haasteista on vielä sopeuttaa hil
jattain tutkimus- ja opetussairaaloiksi muuttuneiden sairaaloiden kirjastopalvelut vas
taamaan uutta tilannetta. Ainakin Marian sairaalassa asiaan on kiinnitetty aktiivista 
huomiota. (Ks. myös luku 3.1.2.)

Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijat käyttävät Terkon aineistoja ja palve
luita ja Terkko on niitä harvoja Helsingin yliopiston kirjastoja, missä ammattikorkea- 
koulukäyttö on merkittävää, runsas kymmenesosa vastaajista. Kaikkiaan Helsingin 
ammattikorkeakoulu on ainoa oppilaitos, jonka opiskelijat käyttävät Helsingin yliopis
ton kirjastolaitosta enemmän kuin yksittäiskäynnein. Runsas kymmenesosa vastaajista 
Terkossa ei kuitenkaan merkitse vastaavaa määrää Terkon asiakkaista, sillä vain yli
opiston jäsenet voivat käyttää digitaalisia palveluita täysimääräisesti verkon kautta, 
ulkopuoliset joutuvat tulemaan paikan päälle. Lomakkeita vielä tarkemmin tutkimalla 
voisi selvittää, käyttävätkö Helsingin yliopiston asiakkaat vastaavasti Helsingin am
mattikorkeakoulun palveluita, mikä ei ole luultavaa. Terkko saa maksun informaatio
palvelusta, mutta ei aineistojen itsenäisestä käytöstä eikä säädösten mukaan voi asetta
kaan käyttöä maksulliseksi. Miten ammattikorkeakoulun kanssa on pyrittävä maksu- 
palvelusopimukseen, jää kirjaston ja yliopiston talousjohdon harkintaan. Terkkohan on 
jo solminut sopimuksen hammashoitajakoulutuksen kanssa tiettyjen kirjastopalvelui
den hoitamisesta vuosimaksusta ammattikorkeakoulun puolesta.

Terkon asiakaskunta on muutenkin laaja-alainen. Helsingin yliopiston kirjastoa 
on totuttu mm. kansalliskokoelmansa vuoksi pitämään kirjastona, johon monien tie
teenalojen edustajat turvautuvat aina joskus, mutta Terkko kilpailee tästä ”kaikkien 
kirjaston” asemasta. Tämä on edelleen tunnistettava rahoitusjärjestelyissä esim. yh- 
teiskunnallisuusrahan avulla. Vaihtoehtoisesti voidaan päätellä, että kirjastoaineistot 
ovat eräänlainen etu, jonka runsasta ulkopuolista rahoitusta nauttiva lääketieteellinen 
tiedekunta voi tarjota muulle yliopistolle. Digitaalisten kausijulkaisujen lukeminen tai 
painettujen julkaisujen kopiointi muiden toimesta ei paljoakaan haittaa tiedekunnan 
omaa käyttöä. Toisaalta biotieteilijöiden piiristä kuuluu jo ääniä, voisivatko tiedekun
nan ulkopuoliset, osin sen tarjonnasta riippuvat tutkijat vaikuttaa Terkon hankintapoli
tiikkaan. Ilman rahoituspanosta tähän tuskin suostutaan?

Terkko pyrkii karsimaan päällekkäistilauksia, joissa yleensä on kyse vuosikerras
ta sekä pää- että laitos-Minikkakirjastoon. Kun tutkijat yhä selkeämmin siirtyvät verk
kolehtien käyttäjiksi ja painettuja lehtiä toivovat käyttöönsä nimenomaan käytännön 
lääkärit klinikoilla, herää kysymys, tulisiko painetut lehdet ja niiden hallinnointi jat
kossa maksaa keskussairaalan budjetista? Toisaalta jo esim. v. 2000 HUS kustantaa 
EVO-varoin 800 000 markalla lehtihankintoja pelkästään Terkkoon ja sen lisäksi arvi
olta kaksin verroin klinikkakirjastoihin.
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2.4  K um pulan kam pus

K um pulaan  s ijo ittuvat m a te m a a ttis 
luonnontie tee llisen  tied eku n n an  o sat

Kumpulan kampuksella toimii toistaiseksi kemian laitos ja sinne ovat eri vaiheissa siir
tymässä kaikki muut eksaktien tieteiden laitokset paitsi tähtitieteen laitos, joka ilmei
sesti jää observatorion rakennukseen Tähtitorninmäelle.

Kumpulan kolmannen rakennusvaiheen mukana rakennetaan kirjastotilat Kum
pulan tiedekirjastolle, johon yhdistetään eksaktien tieteiden laitoskirjastot observatori
on kirjastoa lukuun ottamatta. Muutto tapahtuu keväällä 2001. Keskusteltavana on 
myös Ilmatieteen laitoksen, Merentutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen 
kirjastojen yhdistäminen Kumpulan tiedekirjastoon siinä tapauksessa, että nämä tutki
muslaitokset asettuvat Kumpulan kampukselle sen myöhemmissä rakennusvaiheissa.

Taustatietoja 1999 % yliopistosta

Opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijat (alempi tutkinto) 
Perustutkinto-opiskelijat (ylempi tutkinto) 5 471 19%
Jatko-opiskelijat (koko tiedekunta) 1 106 23%
Tutkinnot (koko tiedekunta)

Alemmat perustutkinnot 526 53%
Ylemmät perustutkinnot 466 21 %
Lisensiaatintutkinnot 79 39%
Tohtorintutkinnot 91 25%
Henkilökunta

Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa (htv) 268 14%
Muuta henkilökuntaa (htv) 468 10%
-josta  kirjastohenkilökuntaa 13 4%
Käytetyt määrärahat

Menot yhteensä (1000 mk) 123 218 7%
-josta  henkilöstökulut
-jos ta  muut menot
-josta  maksullisen toiminnan menot
Tilat

yhteensä hyöty-m2 25 558 9%
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Analyysin aineisto

Itsearvioinnit: fysiikan, kemian, maantieteen, matematiikan, observatorion ja tietojen
käsittelytieteen kirjastoista, perustiedot meteorologian laitoksen kirjastosta. Seismolo- 
gian laitoksen (erillislaitos) kirjaston itsearviointi 
Tiedekunnan edustajien haastattelu.
Paneelin vierailu tähtitieteen, matematiikan, maantieteen ja kemian kirjastossa ja lai
tosten sekä kirjastojen edustajien tapaaminen.
Yksi tutkijaryhmähaastattelu
Laitoskysely: Vastaukset seuraavilta laitoksilta: fysiikka, geofysiikka, geologia (mo
lemmilta osastoilta erikseen) kemia, maantiede, meteorologia, tietojenkäsittelytiede, 
tähtitiede. Luonnontieteellinen keskusmuseo (erillislaitos) / selkärankaisosasto, selkä
rangattomien osasto, hyönteisosasto, geologian museo
Ovensuulomakkeet: Fysiikan, kemian, maantieteen, matematiikan, tähtitieteen kirjas
toista
Valmistujakyselyn vastaukset: tiedekunnasta 68 vastausta, joiden jakaminen eksaktei
hin ja muihin luonnontieteisiin ei täysin onnistu puuttuvien pääainemerkintöjen vuok
si. (Farmasialla on valmistujakyselyn vastaajissa runsas edustus.)

Aineryhmän käyttämä kirjallisuus ja kirjastot
Tutkimus
Eksaktien tieteiden tutkimus julkaistaan pääsääntöisesti artikkeleina. Monografioita 
julkaistaan vähän. Kirjallisuus ei välttämättä vanhene nopeasti; esim. matematiikassa 
palataan tai ainakin viitataan jopa 1800-luvun kirjallisuuteen. Geologiset havainnot 
ovat relevantteja pysyvästi. Monet aikakauslehdet ja viitejulkaisut ovat erityisen kallii
ta, esim. Chemical Abstracts -viitejulkaisun vuosikerta maksaa n. 120 000 mk. Toisaal
ta eräs haastateltu professori toiselta tieteenalalta pysyy oman tutkimusaiheensa etene
misessä ajan tasalla ilman sekundäärijulkaisuja, käymällä konferensseissa ja vaihta
malla kansainvälisten kollegojen kanssa eripainoksia.

Maantiede poikkeaa ryhmästä siinä, että sillä on läheisiä kytkentöjä moniin tie
teisiin, myös humanistis-yhteiskunnallisiin. Maantieteen tutkimuskirjallisuus on kirja- 
valtaisempaa kuin muilla tässä ryhmässä. Myös tietojenkäsittelytiede käyttää kirjoja 
enemmän kuin matemaattis-luonnontieteelliset alat yleensä, mutta varsinainen tutki
mus ilmestyy kokousjulkaisuissa.

Digitaalinen aineisto
Digitaalinen julkaiseminen saa yhä suuremman jalansijan eksaktien luonnontieteiden 
julkaisukäytännöissä. Fysiikka on verkkovälitteisyyden edelläkävijöitä. Fysiikan kir
jastoon tulee 60 lehteä pelkästään paperiversiona, 64 sähköisinä ja painettuina ja 280 
aikakauslehteä on käytettävissä sähköisinä. Vain yksi paperilehden tilaus on lopetettu 
FinELibin vuoksi. Kemian kirjastoon on tilattu 100 lehteä pelkästään painettuina, vii
sikymmentä on saatavissa molemmissa muodoissa. 14 kirjaston painettuina tilaamaa 
lehteä olisi saatavissa myös FinELibin kautta; yhtään tilausta ei ole konsortion tarjon-
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nan vuoksi peruttu. Maantieteen kirjastoon tilatuista 244 lehdestä yhtäkään ei ole aina
kaan kirjastossa tarjolla digitaalisena. Digitaalisiin viitejulkaisuihin sekä karttoihin on 
tieteenalalla kyllä totuttu. Geotieteiden tutkijat, ainakaan varttuneemmat, eivät käytä 
yleisesti digitaalisia kokotekstejä, eivät edes viitejulkaisuja.

Niilläkin aloilla, joissa digitaalinen julkaiseminen on lyönyt itsensä läpi, osa tut
kijoista on kirjastojen itsearviointien mukaan haluttomia verkkolehtien käyttäjiä tai ai
nakin haluavat jatkaa tieteenalan yleisen kehityksen seuraamista paperilehtiä selaamal
la. Ainakin yhdelle laitoskirjastolle on epäselvää, miten digitaaliset lehdet on oman 
tutkijakunnan keskuudessa vastaanotettu -  erikseen kysymättähän se ei välttämättä il
mene.

Opiskelijoiden kirjallisuuden käyttö
Ensimmäisinä vuosinaan opiskelijat käyttävät vähän alan varsinaista tutkimuskirjalli
suutta. Ainakin pääaineopiskelijat ostavat kurssikirjansa usein itse, mutta oppikirjojen 
asemesta tavanomaisia ovat myös opettajien kokoamat kurssimonisteet. Missä määrin 
tämä johtuu sopivan kirjallisuuden puutteesta, missä määrin sen hinnasta, ei ole aivan 
selvää. Ainakin omat monisteet on joissain laitosvastauksissa mainittu tapana korjata 
ongelmallista kurssikirjatilannetta. Kuitenkin eräs haastateltu professori soisi, että Suo
messakin toimisi hänen Amerikassa näkemänsä järjestelmä, jossa usealla yliopistopaik- 
kakunnalla toimiva kirjakauppa myy uusia sekä käytettyjä oppikirjoja suhteellisen 
edullisesti ja ostaa myymänsä kirjat myös takaisin edelleen myyntiä varten (ks. myös 
kohta Aineiston tarjonta.)

Aineissa, joissa opiskelijamäärät ovat pieniä (geologia, geofysiikka, tähtitiede) 
opiskelijat integroidaan varhain myös kirjaston täysivaltaisiksi asiakkaiksi, joilla on 
oma avain. Avain on tarpeen myös siksi, että opiskelijoille tarkoitetut tietokoneet saat
tavat olla samassa tilassa.

Laitoskirjastot ja  aineryhm äkirjasto
Tiedekunnan kirjastopalvelut ovat tähän asti perustuneet laitoskirjastoihin, jotka ovat 
kiinteä osa kutakin laitosta. Useimmissa on päätoimista henkilökuntaa. Monet heistä 
ovat asianomaisen alan maistereita, joilla on lisäkoulutuksena esim. Teknillisen kor
keakoulun täydennyskoulutuskeskuksen tietopalvelukurssi (eri nimillä). Pienemmissä 
kirjastoissa tieteenalan tai muuta luonnontieteellistä koulutusta ei ole edellytettyjä kir
jasto saattaa olla sivutoimisesti hoidettu.

Fysiikan ja teoreettisen fysiikan laitosten yhdistyessä vuonna 1995 myös niiden 
kirjastot yhdistettiin. Tämä kirjasto palvelee paitsi suurta fysiikan laitosta, myös fysii
kan tutkimuslaitosta, joka on valtakunnallinen erillislaitos. Geologian laitoksella taas 
on ylläpidetty kahta erillistä oppiainekokoelmaa samassa talossa.

Tilanne on oleellisesti muuttumassa kirjastojen fyysisesti yhdistyessä Kumpulan 
kampuksella. Yhdistymistä ja tiloja on perusteellisesti suunniteltu tehtävään nimetyn 
projektipäällikön ja kirjastotoimikunnan voimin.

Laitoskirjastojen lisäksi kemian ja fysiikan laitosten laboratorioissa on omia kä- 
sikirjastojaan, joita epäilemättä tarvitaan, mutta käytetty rahamäärä on huomattava:
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Yliopiston kirjanpidon mukaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainelai
tosten laboratorioiden kirjallisuudenhankintaan käytettiin 1999 n. puoli miljoonaa 
markkaa. Varoilla hankitun kirjallisuuden sijoittelua ei tässä yhteydessä ole tutkittu; 
kemian ja fysiikan kirjastot joka tapauksessa osallistuvat hankintaan ja luettelointiin. 
Laitosarvioiden mukaan suurlaitosten (kemia, fysiikka) varoin hankitusta kirjallisuu
desta luetteloidaan 95-100 %.

M uut kirjastot
Ainakin kaksi tiedekunnan laitoksista, meteorologia ja geologia, ovat sellaisia, joilla 
on samalla alalla valtion tutkimuslaitos. Tutkimuslaitosten kirjastot ovat oleellisesti 
laajempia kuin yliopiston kokoelmat ja yliopiston tutkimus nojautuu vahvasti näihin. 
Silti pienetkin laitoskirjastot ovat merkityksellisiä myös naapurikirjastoille, esim. me
teorologian ja seismologian kirjastot geofysiikalle.

Maantieteen laitoksella on niinikään yhteisiä tiedonalueita Geologian tutkimus
keskuksen kanssa, samaten Teknillisen korkeakoulun aluesuunnittelun, valtiotieteiden 
sekä kehitysmaatutkimuksen kanssa, mikä heijastuu myös maantieteilijöiden kirjas
tonkäytössä -  ja päinvastoin. Työnjako on jäänyt epäselväksi. Muilta tieteenaloilta, 
joilla on kytkentöjä Teknilliseen korkeakouluun, ei raportoida työnjaon epäselvyyksis
tä. Terkko kuuluu ”Kumpulan luonnontieteilijöidenkin”, esim. kemistien käyttämiin 
kirjastoihin. Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen kemian kirjastot tekevät tietoista ko- 
koelmayhteistyötä.

Laitoskyselyssä on Helsingin yliopiston ulkopuolisista kirjastoista vielä mainittu 
CERN ja URSA. Valmistujakyselyn luonnontieteilijöiden vastauksista ilmenee, että 
muista yliopistokirjastoista on hankittu kaukolainoja -  ja jätetty hankkimatta. Kaiken 
kaikkiaan Kumpulan kirjastoiksi määritellyt kirjastot ovat yhteistilaston mukaan lähet
täneet enemmän kaukolainoja muualle kuin mitä ne ovat tilanneet. (Muihin kirjastoi
hin annetut 1855, muista kirjastoista saadut 471. Ulkomaille näistä lähetettiin 70 ja 
saatiin 100 kaukolainaa.)

Aineiston tarjonta

Kullakin laitoskirjastolla on suhteellisen selkeä profiili ja yhdistymistä valmisteltaessa 
on todettu, että esim. päällekkäistilauksia on hyvin vähän. Ne on karsittu viimeistään 
laman vuoksi, sillä alan lehdet ovat kalliita. Tarvittaessa luonnontieteilijät käyvät alan
sa naapurilaitosten lehtihyllyillä. Yksikään laitoskyselyyn vastannut laitos ei tunnista
nut tarpeetonta päällekkäisyyttä tai työnjaon epäselvyyttä käyttämissään kirjastoissa. 
Katveita oli tunnistettu faunahistoriassa ja eläinpaleontologiassa, mikä osoittaa, että 
edes elollisuus-elottomuus-jako ei ole selkeä tieteenalojen erottelija. Erään vastaajan 
keskeiset sarjat ovat hänen itsensä tilaamia, ei kirjastosta saatavia.

Kumpulan kirjastoiksi tilastoitujen laitoskirjastojen koko hankinnan arvo 1999 
oli noin 3,4 miljoonaa markkaa, josta kurssikirjallisuuden osuus oli ainoastaan 20 000 
mk. Kurssikirjallisuuteen kirjastot panostavat siis vain vähän, hankitaan esim. vain yksi 
kappale kutakin teosta sisäkäyttöön ja kopioitavaksi. Lainattava kappale on usein hen
kilökunnan käytössä. Useimmat laitokset ovat havainneet, että perus- ja aineopintojen
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tarjonta on ajoittain tai pääsääntöisesti riittämätöntä. Opiskelijakirjaston lainauksista 
luonnontieteilijöiden lainaus oli noin neljä prosenttia, mutta koko kurssikirjavastuu on 
siirtymässä Kumpulaan. Professorikunnasta arveltiin, että Opiskelijakirjaston tarjonta 
on jäänyt lapsipuolen asemaan siten, että siellä on vähän luonnontieteilijöiden aineis
toa, jolloin luonnontieteiden opiskelijat käyttävätkin kirjastoa vähän, mikä taas näkyy 
rahallisessa panostuksessa ja sitä kautta aineiston hankinnassa.

Kirjastoryhmäkohtainen tarkastelu
Kirjastojen yhteistilaston mukaan:
Aineisto: yhteensä 8 860 hyllymetriä 
Hankintamenot 1999: 3 362 000 mk.
Henkilökuntaa: 17 henkilötyövuotta 
Henkilökustannusten osuus menoista 44 %

Käyttäjäkunta ja  käytön luonne
Kirjastot palvelevat kukin ensisijaisesti omaa laitostaan, mutta kirjastosta riippuen 
myös muita tahoja. Esim. maantieteen laitoksen kirjaston asiakkaista noin neljännes 
tulee muualta Helsingin yliopistosta, usein etsimään aineistoa tietystä maasta tai alu
eesta. Matematiikan laitoksen kirjastossa taas käy tämän ryhmän kirjastoista eniten 
yliopiston ulkopuolisia, 12-14 % asiakkaista. He ovat paljolti muiden yliopistojen tut
kijoita. Kumpula-ryhmään kuuluvien laitoskirjastojen ovensuukyselyn vastaajista 
72 % oli opiskelijoita, mikä on hieman vähemmän kuin ovensuukyselyn vastaajissa 
keskimäärin, ts. luonnontieteelliset kirjastot ovat hieman muita yliopiston kirjastoja 
tutkijapainotteisempia. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että opiskelijat muodostavat mel
kein 3/4 paikalle tulevista asiakkaista luonnontieteellisissäkin kirjastoissa. Toisaalta 
on muistettava, että tieteenaloilla, joilla on paljon digitaalista tarjontaa, tutkijat käyttä
vät kirjastoa myös suoraan työhuoneestaan.

Eksaktien tieteiden kirjastoissa asiakkaat poikkeavat usein nopeasti: 60 % oven
suukyselyn vastaajista vieraili kirjastossa alle puoli tuntia, kun kaikissa ovensuukyse
lyn vastaajista 46 % ilmoitti olleensa alle puolen tunnin käynnillä. Luonnontieteilijät 
kysyvät muita useammin kirjaston henkilökunnan apua ja n. 40 % kävijöistä ottaa ko
pioita kirjaston aineistoista. Uutuuksien ja lehtien katsastaminen on luonnontieteili
jöillä tavanomainen käytön syy. (Osa on voinut käsittää kysymyksen niinkin, että tie
tyn uuden artikkelin etsintä on merkitty tähän kysymyssarjan kohtaan.) Käyntitiheys 
vaihtelee: Fysiikan kirjaston vastaajista 84 % oli käynyt edellisen kerran viikon sisällä, 
matematiikan kirjastossa vastaavasti 62 %. Maantieteen kirjasto poikkeaa ryhmästä 
siinäkin, että kirjalainat ovat oleellinen toimintamuoto.

Esimerkiksi fysiikan kirjasto on panostanut voimakkaasti digitaalisen materiaa
lin käytettävyyden kehittämiseen. Tämä kehittämissuunta ei kuitenkaan ole leimallista 
kaikissa luonnontieteellisissä kirjastoissa.
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Aineiston saatavuus ja  relevanssi
Laitoskyselyyn vastanneista, eksakteja luonnontieteitä edustavista laitoksista kolme piti 
lähimmän kirjastonsa kokoelmia hyvinä, neljä tyydyttävinä ja yksi riittämättöminä. 
Koska kirjallisuus on enimmäkseen kausijulkaisuja, laina-ajat tai aineiston lainassa olo 
eivät ole ongelma eikä käyttöön saamisen nopeudessakaan ole yleensä moittimista. Ja 
koska kyseessä ovat laitoskirjastot, vaikutusmahdollisuudet hankintapäätöksiin ovat 
hyvät -  yksi laitos tosin muistuttaa, että määrärahat rajoittavat mahdollisuutta vaikut
taa hankintoihin.

Tilat ja  laitteet
Harvassa laitoskyselyn vastauksessa tiloja ja laitteita mainitaan hyviksi, mutta joka 
tapauksessahan ollaan pian muuttamassa. Toivottavasti selkeyskin paranee silloin, sil
lä vaikka kirjastot ovat yhden alan kirjastoja, harva laitos kiittää selkeyttä hyväksi. 
Ovensuukyselyssä vastaukset selkeyskysymyksiin vaihtelevat. Esim. kemian kirjas
tossa on kyselyvastauksista päätellen joitain ongelmia palveluista ja aineistoista tie
dottamisessa, maantieteen kirjastossa tilanne näyttäytyy hyvänä.

Ovensuukyselyn mukaan fysiikan kirjastoa käytetään paljon ryhmätöihin, useim
miten laskutehtävien ratkaisemiseen yhdessä, vaikka kirjastotila ei ole tarkoitukseen 
otollinen. Maantieteilijätkin ovat usein löytäneet paikan yhteistyölle. Kemisteistä joka 
kymmenes totesi, ettei ole löytänyt tarkoitukseen sopivaa paikkaa. Matemaatikoilla ei 
juuri ole ryhmätyön tarvettakaan. Kemian ja fysiikan kirjastojen ovensuukyselyiden 
”muu työaseman käyttö” -vastauksista voi päätellä, että ainakin osa opiskelijoista soisi 
myös kirjastossa olevan työasemia esim. tekstinkäsittelyyn. Koneet muuhun kuin tie
donhakuun ovat näillä laitoksilla toisissa tiloissa.

Yli 70 % tietojenkäsittelytieteen, maantieteen ja tähtitieteen kirjastojen käyttäjis
tä piti ovensuukyselyssä kirjaston ilmapiiriä viihtyisänä eli nämä kirjastot lukeutuvat 
yliopiston erityisen viihtyisiin kirjastoihin. Toisaalta maantieteen kirjaston tenttiin lu
kijoista kolmasosa oli tyytymättömiä. Tiloihinko?

Asiakaspalvelu ja  palveluiden käyttö
Maantieteen kirjaston henkilökunnan apua käytti tyytyväisinä puolet asiakkaista, mikä 
on kaksinkertaisesti ovensuukyselyn keskiarvoon verrattuna. Kysymyksessä henkilö
kunnan palveluhenkisyydestä sama kirjasto sai yliopiston parhaat pisteet (83 % vastaa
jista merkitsi vaihtoehdon Erinomainen’, keskiarvo kaikilla ovensuukyselyn vastaajil
la 37 %). Tietojenkäsittelytieteen laitoksen palveluhenkisyys oli melkein yhtä kiitetty. 
Ylipäänsä luonnontieteellisten laitoskirjastojen asiakkaat ilmaisivat ovensuukyselyssä 
keskimääräistä suurempaa tyytyväisyyttä henkilökunnan neuvonta- ym. palveluihin.

Asiakkaiden kirjastonkäyttötaidot ja  koulutus
Helka-luettelon käyttötaito vaihtelee. Parasta, ilmeisesti myös tärkeää se on maantie
teilijöillä. Matematiikan kirjaston vastaajista kolmasosalla ei ollut taitoa lainkaan.

Opiskelijoiden kurssitus kuuluu monen laitoskirjaston perustehtäviin. Esim. 
maantieteessä kaikki uudet opiskelijat saavat koulutusta, (joka ovensuukyselyssä poik
keuksellisesti sai paljon kiitosmainintoja), kemiassa kirjaston ja kirjallisuuden käyt-
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töön johdattavan kurssin käy 90 % uusista opiskelijoista. Fysiikan kirjasto taas ei ole 
toistaiseksi lainkaan antanut opiskelijoille systemaattista koulutusta, tulevaisuuden 
suunnitelmissa sellaista kyllä on.

Tiedonlähteiden ja kirjallisuuden haun opetuksessa ei luonnontieteissä ole yhte
näistä käytäntöä. Pari eksaktien tieteiden laitosta hoitaa sen itse, pari tekee yhteistyötä 
kirjaston kanssa, pari on delegoinut asian kirjastolle ja parilla eriytynyt opetus on jär
jestämättä. Yksi laitos pahoittelee, että rahoitus ei ole enää riittänyt tiedonlähdeopetuk- 
seen. Laitoskyselyssä huomautetaan myös, että elektroninen kirjasto edellyttää kirjas
to-opetuksen lisäämistä. Yksi laitos toivoo tiedonlähdeopetusta kokonaan verkkoon.

Johtopäätöksiä kehittämistarpeista
Kumpulaan muuttavien laitosten kirjastopalveluiden tilanteesta lienee suunnittelun 
yhteydessä keskusteltu niin paljon, että kirjastoarviointi ei voi kovin paljoa lisätä. Kir- 
jastokohtaiset kyselytulokset, jotka hankkeen vetäjät saavat käyttöönsä, auttanevat yk
sityiskohtien harkinnassa kuten myös vertailu muiden alojen kirjastoihin.

Huolenaiheita kirjastoista ja laitoksilta on kirjastoarvioinnin yhteydessä jonkin 
verran mainittu: Onnistutaanko hankinnan taso säilyttämään ja onko henkilökunnan 
pääsy kirjastoon turvattu myös kirjaston ollessa suljettu? Eri yhteyksissä arvioinnin 
kuluessa on kuultu, että opiskelijoiden palvelut luonnontieteissä ja esim. Kumpulan 
tila- ja toimintosuunnittelussa eivät ole saaneet tarpeellista huomiota. Neljännen vai
heen suunnittelussa asia kerrotaan korjatun. Opiskelijoiden kurssikirjallisuuden saata
vuuden parantamiseen aiotaan myös kiinnittää erityishuomiota samalla kun vastuu siir
tyy Opiskelijakirjastolta Kumpulaan.

Geologian alalla yliopiston kirjastot ovat vähäisiä verrattuna Geologian tutkimus
keskuksen kirjastoon ja tietopalveluun Espoossa. Tutkimushenkilökunta käyttää Ota
niemen palveluita runsaasti, mahdollisesti jopa työtehon kustannuksella, sillä jo alan 
perustavan viitetietokannan käyttö edellyttää bussimatkaa Otaniemeen ja jotakuta erik
seen pyydettävää tuttavaa alaovelle vastaan. Työnjakoa ja yhteistyötä kannattanee vie
lä selvittää.

Kumpulaan muuttavat lähivuosina Ilmatieteen laitos, Merentutkimuslaitos ja Suo
men ympäristökeskus, joiden kirjastopalveluiden integroimisesta tiedekirjaston kanssa 
keskustellaan. Muutoin kysymykseen ei tässä yhteydessä oteta kantaa, mutta muistute
taan, että mallit yhteisistä tai koordinoiduista kirjastopalveluista ovat kiinnostavia laa
jemminkin kuin yhden kampuksen kannalta. Vastaavia lähialojen erillisiä kirjastoja on 
myös esim. humanistisilla kansallisilla aloilla.
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2.5  Viikin kam pus

2.5.1 M atem aa ttis -lu o n n o n tie te e llis e n  t ie d e 
kunnan Viikkiin s iirtyneet ja  s iirtyvät o sa t

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainelaitoksista Viikkiin ovat siirtyneet: 
Biotieteiden laitos, ei kuitenkaan eläinfysiologian osasto sekä Farmasian laitos. Näi
den kirjastopalveluista vastaa Viikin tiedekirjasto.

Kantakaupungissa toimivia, mutta Viikkiin muuttavia kirjastoja ovat Kasvitie
teen kirjasto sekä Eläintieteen kirjasto. Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuse
olla on omat, varsin merkittävät käsikirjastonsa.

Taustatietoja 1999 % yliopistosta

Opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijat (alempi tutkinto) 427 24%
Perustutkinto-opiskelijat (ylempi tutkinto)
Jatko-opiskelijat
Tutkinnot*

Alemmat perustutkinnot 
Ylemmät perustutkinnot 
Lisensiaatintutkinnot 
Tohtorintutkinnot 
Henkilökunta

1 175 4%

Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa (htv) 140 7%
Muuta henkilökuntaa (htv) 349 7%
-josta  kirjastohenkilökuntaa 17 6%
Käytetyt määrärahat*

Menot yhteensä (1000 mk)
-josta  henkilöstökulut
-josta  muut menot
-josta  maksullisen toiminnan menot
Tilat

68 918 4%

yhteensä hyöty-m2 31 697 11 %

*HU0M.: tutkintatietoja sekä tarkempia määrärahojen käyttötietoja ei ole käytettävissä

Analyysin aineisto

Laitoskyselyyn vastasivat Biotieteiden laitos, Ekologian ja systematiikan laitos (kaksi 
osastoa) sekä Kasvitieteellinen puutarha ja kaksi osastoa Eläinmuseosta. Kasvitieteel
linen kirjasto järjesti ovensuukyselyn.
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Aineryhmän tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttämä kirjallisuus
Biotieteissä on aloja, joiden tutkimus- ja julkaisurytmi on nopea ja digitalisoituminen 
voimakasta. Julkaisukulttuuri on siis samantapaista kuin lääketieteessä, mutta biblio
grafiset järjestelmät eivät ole ehtineet samalle tasolle. Kirjallisuuden relevanssi vanhe
nee nopeasti.

Sellaisilla aloilla kuten systematiikka ja taksonomia julkaisemisen rytmi on hi
taampi, mutta suurin ero edelliseen ryhmään on vanhankin, jopa hyvin vanhan tutki
muskirjallisuuden ja raporttien käyttötarve. Näillä aloilla tyypillistä on julkaiseminen 
aikakauskirjoissa, joiden artikkeleiden tekijän tai aiheen mukaan järjestetyt eripainok
set edelleen ovat kuranttia kirjastoaineistoa. Lisäksi vaihdoilla on edelleen huomattava 
merkitys. Digitaalisia julkaisuja on näillä aloilla vähän, esim. Kasvitieteen kirjaston 
390 kausijulkaisunimikkeestä vain puolensataa on tilattu maksullisesti ja yksikään niis
tä ei ole digitaalisessa muodossa.

Aineiston tarjonta

Terkko on tärkeä kirjasto myös luonnontieteilijöille. Valmistujakyselyssä (jossa farma
sian opiskelijoilla oli yliedustus), se mainittiin 27 kertaa, kun Viikki sai 32 mainintaa.

Katveiksi, joista mikään kirjasto ei vastaa, ainakaan riittävästi, on ilmoitettu alue- 
faunat, lajitaksonomia ja systematiikka sekä lajinmäärityskirjallisuus.

Vielä Viikkiin muuttoa odottavat laitokset antavat laitoskyselyssä hyvän arvion 
laitoskirjastoistaan. Viikin tiedekirjaston tulevasta hankintapolitiikasta kannetaan huol
ta ja kysyttiin ”Miten pienen yksikön, kuten meidän ääni tulee kuuluville?” Eläinmu
seo, joka käsikirjastoineen jää Arkadiankadulle, toivoo tarvitsemansa kirjallisuuden 
jäävän lähelle museota ja katsoo ehdottomasti tarvitsevansa täysipäiväisen kirjasto- 
henkilön. Mahdollisesti koko Luonnontieteellisellä museolla on vastaavaa tarvetta. Pit
kät perinteet omaavan Kasvitieteen kirjaston hajottamista Viikkiin muuton yhteydessä 
valitetaan (osa kokoelmista siirtyy käsikirjastoon) ja pelätään, että vanha kirjallisuus 
pelkän iän vuoksi siirretään Kuopioon tai jopa poistetaan.

Kirjastokohtainen tarkastelu
Ks. yllä sekä Viikin tiedekirjasto luvussa 2.5.3.

2 .5 .2  B io tekn iikan  instituutti

Aineisto: laitoskyselyn vastaus, johtajan ja hallintopäällikön haastattelu, paneelin tu
tustumiskäynti

Biotekniikan instituutti on erillislaitos, joka sijoittui nykyisiin tiloihinsa Viikin Bio
keskukseen 1995. Biokeskuksen rakennuksissa sijaitsee myös muita lähialojen laitok
sia. Niiden kirjastot sulautettiin yhteen. Kesällä 1999 tämä neljän hengen hoitama kir
jasto yhdistyi Viikin tiedekirjastoon organisatorisesti ja fyysisesti. Biotekniikan insti
tuutti on nojannut kirjallisuustarpeissaan, varsinkin digitaalisten lehtien käytössä myös 
vahvasti Terkkoon. Se ei kuitenkaan ole osallistunut Terkon rahoitukseen. Näin kirjas-
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tokustannusten nousu on ollut negatiivinen yllätys, kun instituutista tuli Viikin tiede- 
kirjaston ”osakas” 7 %:n rahoitusosuudella.

Biotekniikan instituutti ostaa edelleen huomattavalla summalla kirjallisuutta, lä
hinnä tieteellisiä lehtiä sekä instituutin yhteiskäyttöön että suoraan tutkimusryhmille. 
Tätä aineistoa ei luetteloida Helkaan. Vieläkin instituutti tunnistaa yliopiston aineisto- 
tarjonnassa katvealueita molekyylibiologiassa ja toivoo alan kirjastojen sopivan kes
keisten sarjojen hankinnasta. Sillä on halua hankkia myös omaan, suljettuun käyttöön
sä samoja julkaisuja, jotka jo hankitaan vieressä sijaitsevaan Viikin tiedekirjastoon.

Kirjastojen yhdistyminen on koettu Biotekniikan instituutissa monella tavoin han
kalaksi, erityisesti vuoden 2000 lehtihankinta epäonnistui ilmeisesti kummankin osa
puolen erehdysten vuoksi. Kesän neuvottelujen jälkeen tilanne lienee selkiytynyt. Vii
kin kirjaston aukioloajat olivat varsinkin alkuvaiheessa myös instituutin henkilökun
nalle pettymys; he olivat tottuneet käyttämään talon omaa kirjastoa omilla avaimilla.

Instituutin voimakkaat protestit yllättivät Viikin tiedekirjaston, vaikka käynnis- 
tysvaikeuksiin oli varauduttu. Biotekniikan instituutista korostetaan, että arvostelu ei 
kohdistu kirjaston henkilökuntaan, vaan järjestelyihin. Biokeskuksen muiden laitosten 
henkilökunta on ilmaissut samantapaista kritiikkiä kirjastopalveluidensa uutta tilan
netta kohtaan kuin Biotekniikan instituutti, joskaan ei yhtä voimakkaasti.

Marraskuussa 2000 Biokeskuksessa avattiin epävirallinen kirjasto lempinimel
tään Impaktifaktori.

2 .5 .3  M a a ta lo u s -m e ts ä tie te e llin e n  tie d e k u n ta

Taustatietoja 1999 % yliopistosta

Opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijat 2 503 9%
Jatko-opiskelijat 506 10%
Tutkinnot

Alemmat perustutkinnot 17 2%
Ylemmät perustutkinnot 232 11 %
Lisensiaatintutkinnot 8 4%
Tohtorintutkinnot 38 11 %
Henkilökunta

Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa (htv) 178 9%
Muuta henkilökuntaa (htv) 433 9%
-josta  kirjastohenkilökuntaa 29 10%
Käytetyt määrärahat
Menot yhteensä (1000 mk) 96 689 6%
-josta  henkilöstökulut 73 484 8%
-josta  muut menot 13 565 3%
-josta  maksullisen toiminnan menot 9 640 4%
Tilat

yhteensä hyöty-m2 56 457 19%
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Analyysin aineisto
Viikin tiedekirjaston itsearviointi
Laitoskysely: vastaukset seuraavilta laitoksilta: elintarviketeknologia, kasvibiologia,
kotieläintiede, limnologia ja ympäristönsuojelu, maa-ja kotitalousteknologia, metsä-
ekologia, metsävarojen käyttö, soveltava eläintiede, taloustiede
Tiedekunnan edustajien haastattelu
Kaksi tutkimusryhmähaastattelua
Paneelin vierailu Viikin tiedekirjastossa
Ovensuukysely: 509 vastausta Viikin tiedekirjastossa ja 202 Metsätalon palvelupis
teessä Valmistu)’akysely: 26 vastausta

Tiedekunnan käyttämä kirjallisuus ja kirjastot
Tutkimus
Tiedekunnassa on eri tyyppisiä aloja, joiden julkaisukäytännötkin sekä kirjallisuuden 
käyttöikä poikkeavat toisistaan. Varsinaisten maatalousaineiden erikoispiirre on se, että 
kansantajuinen kirjoittaminenkin ja vastaavasti käytännön viljelijöille tarkoitettujen 
julkaisujen seuraaminen katsotaan tutkijoiden tehtäväksi.

Maatalouskirjaston ja Metsäkirjaston (nyt sulautuneet Viikin tiedekirjastoon) han- 
kintajakauma heijastanee jossain määrin alan julkaisukäytäntöä: Vuonna 1998 Maata
louskirjaston hankintoihin käytettiin 845 000 markkaa, josta 70 % kausijulkaisuihin ja 
12 % kurssikirjallisuuteen. Metsäkirjastossa vastaavat luvut olivat 347 000 markkaa, 
68 % ja 15 %. Kausijulkaisujen ja kirjojen osuudet kirjastossa eivät kuitenkaan täysin 
heijasta itse kirjallisuuden jakaumaa; sillä nimenomaan kirjojen hankinnasta on resurs
sien puutteessa tingitty.

Digitaalinen aineisto
Laitoskyselyn kysymykseen ”Mitkä seuraavista aineistoista ovat useiden henkilökun
tanne jäsenten vakituisessa käytössä digitaalisessa muodossa, joko verkosta tai cd-ro- 
milta?” vastaukset jakautuivat seuraavasti.

Kyllä Ei

Bibliografiset aineistot 9 1
Lähde- ja tukimateriaali 5 4
Kokotekstiartikkelit 8 2

Valmistu) akyselyn 26 vastaajasta 17 oli käyttänyt tieto verkkoaineistoja gradua tehdes
sään. Viisi ei ollut käyttänyt niitä lainkaan opinnoissaan.

Mikä osuus Viikin tiedekirjaston digitaalisista lehdistä voidaan laskea maatalous- 
ja metsätieteisiin, on laskematta. Haastatellut tutkijat tunsivat joitakin verkkojulkaisu
ja myös perinteisistä maataloustieteistä.

Opiskelijoiden käyttäm ä kirjallisuus 
Ks. kohta Aineiston tarjonta
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Tiedekunta- ja  laitoskirjastot, kampuskirjasto
Tiedekunnassa on viime vuosiin asti toiminut kaksi valtakunnallista keskuskirjastoa: 
Maatalouskirjasto ja Metsäkirjasto. Niiden lisäksi laitoskirjastoista jotkin ovat olleet 
huomattavia. Viikin tiedekirjasto käynnisti toimintansa vuonna 1999 ja siihen on su
lautettu muut tiedekunnan kirjastot sekä Luonnontieteiden kirjastoja biotieteellisiä lai
toskirjastoja matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Luonnontieteiden kirjas
ton kokoelmat juontuvat lakkautetun Tieteellisten seurojen kirjaston luonnontieteelli
sistä osista.

Koska metsätieteet eivät vielä ole muuttaneet Metsätalolta Viikkiin, tiedekirjasto 
ylläpitää niitä varten Metsätalolla palvelupistettä, jossa on mm. uusia aikakauslehtiä. 
Tiedekunta on tehnyt periaatepäätöksen laitoskirjastojen lakkauttamisesta, jolloin lai
toksille jäi vain päivittäiskäytössä tarvittavia kokoelmia. Yksi päätoimisesti hoidettu 
laitoskirjasto yhdistetään pääkirjastoon viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Laajahkoja
kin laitoskokoelmia ylläpidetään sivutoimisesti varsinkin kampuksen laidalla.

M uut kirjastot
Laitoskyselyssä keskeisiksi kirjastoiksi on mainittu edellä todettujen lisäksi valtiotie
teellisen tiedekunnan, Teknillisen korkeakoulun, työterveyslaitoksen, ja kauppakorkea
koulun kirjastot. Valmistuj akyselyssä mainittiin myös kaupunginkirjastoja Suomalai
sen Kirjallisuuden Seura.

Aineiston tarjonta
Maatalous-metsätieteilijät ovat laitosvastauksista päätellen keskimääräistä tyytyväi
sempiä käytössään olevien kokoelmien riittävyyteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja saa
tavuuteen. Käsitykset laina-ajoista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa aineiston valin
taan ja hankintapäätöksiin vaihtelevat. Metsätieteiden kirjastotilanne on nyt siirtymä
vaiheessa kaiken kaikkiaan hankala.

Päällekkäisyyksiä tiedekunnan laitokset eivät ole tunnistaneet. Katvealueiksi sen 
sijaan ilmoitettiin maatalous- ja elintarvikeklusteriin sovelletut liiketaloustieteen ja 
kansantaloustieteen osa-alueet, eräät molekyylibiologian julkaisusarjat ja terrameka- 
niikka, jonka saatavissa oleva kirjallisuus toistaiseksi keskittyy vastaajan työhuonee
seen. Tiedekunnan ei-biologiset oppiaineet ovat huolissaan kirjallisuudestaan biotie
teisiin keskittyvässä Viikin tiedekirjastossa. Vanhastaankin esim. metsäekonomia on
kin käyttänyt paljon Helsingin Kauppakorkeakoulun kirjallisuutta. Viikin tiedekirjasto 
on joka tapauksessa määritellyt alueikseen myös ei-biologisia tiedonalueita, (ks. Vii
kin tiedekirjastoa koskeva osuus).

Laitosvastauksista yhdessä kurssikirjatarjontaa pidetään pääsääntöisesti hyvänä, 
kuudessa ajoittain ja kolmessa pääsääntöisesti riittämättömänä. Muun opiskelukirjalli- 
suuden tilanne on parempi.
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Viikin tied ek irjas to

Viikin tiedekirjasto perustettiin 1999 yhdistämällä Maatalouskirjasto, Metsäkirjasto, 
Luonnontieteiden kirjasto, Biokeskuksen kirjasto sekä laitoskokoelmia, joiden integ
rointi jatkuu edelleen. Lähivuosina kirjastoon liittyvät matemaattis-luonnontieteellisen 
tiedekunnan Kasvitieteen ja Eläintieteen kirjastot pääosin. Kasvatustieteellisen tiede
kunnan kotitalous-ja tekstiilialan kirjastojen liittymistä Viikin tiedekirjastoon kaavail
tiin myös, mutta kasvatustieteellisen tiedekunnan tilasuunnitelmissa on nyt konsistorin 
päätöksen mukaisesti näiden alojen sijoittaminen Siltavuorenpenkereelle. Suunnitel
missa on myös eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjaston yhdistyminen vuonna 2005 
tiedekunnan muuttaessa Viikkiin.

Uusi kirjasto aloitti toimintansa varta vasten sille suunnitellussa uudisrakennuk
sessa, johon muutettiin kesällä 1999. Hallintomallina on erillislaitos, jota rahoittavat 
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 
sekä Biotekniikan instituutti. Kirjasto on määritellyt alueekseen kahdeksan eri tiedon
alaa:

• biotieteet j a biotekniikka
• ekologia, systematiikka j a ympäristöala
• elintarvikeala
• farmasia
• kotitalous-, kuluttaja-, (käsityö- ja kasvatustieteellinen) ala
• maatalousala
• metsä-ja puuala
• yleiset luonnontieteet

Aineisto: 1 042 175 yksikköä, hyllytilaa 15 470 metriä.
Aineiston hankintamäärärahat: 2 424 000 mk (2000)
Henkilökuntaa 58 henkeä, joista 17 osa-aikaisia. Henkilökunnasta 27:llä on akateemi
nen koulutus ja melkein kaikilla heistä on myös kirjastokoulutus tai suoritettu tietopal- 
velukurssi. Kirjastosihteereistä ja -avustajista useimmilla ei ole kirjastokoulutusta. 
Henkilökustannusten osuus menoista 72 %.

Käyttäjäkunta ja  käytön luonne
Ovensuukyselyn vastaajista 73 % oli Helsingin yliopiston opiskelijoita, 6,9 % muita 
opiskelijoita. Yliopiston ulkopuolisten osuus vastaajista oli 13 %. Koko asiakaskun
nasta ulkopuolisten osuus on suurempi, sillä kirjasto toimittaa vuosittain yli 9 000 kau
kolainaa ja sen kaukolainaus ulkomaille on yliopiston kirjastoista mittavinta (yli 2 000 
kopiota tai nidettä). Osa ulkopuolisten palvelusta perustuu maksullisiin sopimuksiin. 
Kirjasto arvioi itse kolmanneksen työpanoksesta suuntautuvan yliopiston ulkopuolisil
le asiakkaille ja kansallisiin tehtäviin.

Ovensuukyselyn vastauksista päätellen tiedekirjaston käyttö painottuu keskimää
räistä jonkin verran enemmän tietokoneiden äärelle. Tutkijoiden tyypillistä kirjaston
käyttöä, haastatteluiden mukaan, on kopioida artikkeleita. Viitteet etsitään oman ko-
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neen välityksellä, mutta ellei julkaisu ole digitaalinen, teksti käydään kirjastossa kopi
oimassa.

Aineiston saatavuus ja  relevanssi
Viikkiä arvioineesta 10 laitoksesta kolme piti kokoelmia hyvinä, kolme tyydyttävinä ja 
neljä riittämättöminä. Kirjallisuuden tavoitettavuus on kuitenkin seitsemän vastaajan 
mielestä hyvä ja laina-ajat kuuden mielestä sopivat. Kuuden laitosvastaajan mielestä 
mahdollisuudet vaikuttaa hankintapäätöksiin ovat hyvät, kolmen mielestä riittämättö
mät. Tutkijahaastattelussa ilmeni, että laitoskirjastoaikaan verrattuna aineiston löyty
vyys (= omavaltaisen käytön kontrolli) on parantunut ja esillä olevan lehtivalikoiman 
laajentuminen on havaittu hyödylliseksi.

Haastattelujen mukaan käyttäjät ovat eri mieltä siitä, tulisiko aikakauslehdet jär
jestää aiheittain vai nykyiseen tapaan aakkosittain. Lisäksi osa luonnontieteitä edusta
vista käyttäjistä vierastaa kansantajuisten sekä matalan impaktifaktorin lehtien sijain
tia kansainvälisesti arvostettujen lehtien seassa. Toiset taas ovat kertoneet tehneensä 
löytöjä uudensisältöisten hyllyjen äärellä. Perinteisissä maataloustieteissä viljelijöiden 
ammattilehtienkin seuraaminen kuuluu asiaan. Sitä paitsi pohjoisen havumetsävyöhyk
keen puustoa ja peltoviljelyä koskevat soveltavat tutkimukset voivat aiheensa vuoksi 
tuskin koskaan saavuttaa korkeita kansainvälisiä viittauslukuja, joten matalan impak- 
tiarvon lehtiä ei maatalous- ja metsätieteitä palvelevasta kirjastosta voi karsia. Nämä 
ovat käyttäjäkunnaltaan heterogeenisen kirjaston soviteltavia ongelmia.

Tilat ja  laitteet
Uuden kirjaston ulkoisia olosuhteita sekä kiitetään että joiltain osin moititaan esim. 
valmistujakyselyn avovastuksissa. Kirjaston yleistunnelmaa piti melkein 2/3 vastaajis
ta viihtyisänä, mikä on selvästi enemmän kuin kaikkien kirjastojen vastauksissa keski
määrin. Laitosvastaajista toisaalta vain neljä pitää tiloja ja laitteita hyvinä. Avoimen 
tilaratkaisun vuoksi joitain lukijoita häiritsee rauhattomuus, mm. kaupunginkirjaston 
puolelta kuuluva hälinä. Ovensuukyselyn vastausten mukaan asiakkaiden on keski
määräistä vaikeampi muodostaa käsitys kirjaston aineisto- ja palvelutarjonnasta sekä 
kokoelmien sijainnista. Laitosvastaukset tukevat osittain tätä tulosta.

Ovensuukyselyssä kopioijien tyytyväisyys ei poikkea keskiarvosta, mutta tutki- 
jakäyttäjät, joille kopioinnin sujuvuus on tärkeää ovat valittaneet nykyistä tilannetta. 
Kopiokoneet ovat yrityksen palveluksessa olevien vahtimestareiden hoidossa. Heidän 
työtehtävänsä on mitoitettu niin, että riittävä koneiden huolto ei ota mahtuakseen aika
tauluun. Koneita ei myöskään ole tarpeeksi eikä niiden ympärillä ole tarvittavaa lasku- 
tilaa.

Kirjaston tiloissa on runsaasti erikokoisia ryhmätiloja, joten ryhmätöiden tekemi
selle on hyvät mahdollisuudet.

Asiakaspalvelu ja  palveluiden käyttö
Henkilökunnan palveluhenkisyydestä Viikki sai ovensuukyselyssä keskimääräistä vä
hemmän, mutta laitoskyselyssä yli puolet, Erinomainen’ -arvosanoja. Laitosten näke-
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my s henkilökunnan kirjastoasiantuntemuksesta on kiittävä, näkemykset tieteenalan 
asiantuntemuksesta hajaantuvat. Kirjasto joka tapauksessa kehittää aihespesialistijär- 
jestelmää niin, että kullakin kahdeksasta tiedonalasta on alaan ja sen tietoaineistoihin 
keskittynyt asiantuntija. Palveluista lainausliikenne toimii keskimääräistä paremmin 
ovensuukyselyn mukaan, muut toiminnot keskimääräisesti. Www-palvelut toimivat 
seitsemän laitosvastaajan mielestä hyvin.

Kirjaston aukioloajat sen toiminnan ensimmäisenä vuonna ovat olleet monien 
valitusten aiheena. Syksystä 2000 aukioloaikoja on pidennetty. Tilojen rakenteesta joh
tuvista syistä toivottua henkilökunnan pääsyä kirjastoon aukioloaikojen ulkopuolella 
ei ole voitu järjestää.

Viikin välillinen asiakaspalvelu on laajaa. Sen esim. arvioidaan tallentavan kan
salliseen Arto-artikkeliviitetietokantaan 4000 viitettä vuonna 2000.

Asiakkaiden kirjastonkäyttötaidot ja  koulutus
Asiakkaiden Helka-taidot ovat keskitasoa. Viikin tieteenalojen tietojärjestelmän käyt
tötaitoa ei kysytty, mutta ainakin kirjasto tarjoaa runsaasti koulutusta, joka on avointa 
myös muille yliopistolaisille tilan salliessa. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnas
sa tiedonlähteiden koulutus on vahvasti kirjaston tehtävänä ja missään laitoskyselyyn 
vastanneessa laitoksessa opiskelijoiden tiedonlähdekoulutusta ei ole laiminlyöty.

Viikin tiedekirjaston M etsätalon palvelupiste
Koska metsätieteiden opetus ja tutkimus eivät ole vielä siirtyneet Viikkiin, mutta Met
säkirjasto on yhdistetty Viikin tiedekirjastoon, Viikki on ylläpitänyt väliaikaista palve
lupistettä Metsäkirjaston entisissä tiloissa. Sinne ovat tulleet mm. alan lehtien uudet 
numerot. Kirjastossa on kaunis Museoviraston suojelema lukusali, mutta ovensuuky
selyn mukaan lyhyet käynnit, usein lehtiin tutustumiseksi tai lehtiartikkeleiden kopioi
miseksi ovat olleet vallitseva palvelupisteen käyttötapa. Kirjastossa poikkeaminen koe
taan myös hyväksi tavaksi pitää pientä taukoa. Metsätutkijoiden laitosvastauksissa pa
hoitellaan, voimakkaastikin, Metsäkirjaston hajottamista.

J o h to p ä ä tö k s iä  kam p u ksen  k irjasto -o lo jen  
keh ittä m is ta rp e is ta

Pääosa kampuksen kirjasto-olojen kehittämistarpeista liittyy Viikin tiedekirjaston toi
minnan vakiinnuttamiseen korkeatasoisten kirjastopalveluiden takaamiseksi. Viikin tie
dekirjastoa perustettaessa yhdistettiin monia erilaisia käyttäjä- ja kirjastokulttuureita. 
Koska maatalouskirjasto oli yhdistyvistä kirjastoista suurin ja sijaitsi vanhastaan Vii
kissä, siirtymäongelmat ovat ehkä olleet maataloustieteilijöille vähäisimmät ja saavu
tetut edut suurimmat. Luonnontieteiden kirjasto on kokoelmiltaan ollut huomattava, 
mutta sen palvelut eivät ole olleet esim. Maatalouskirjaston tai Terkon tasoa. Biotietei- 
lijöiden kirjastopalvelut Viikissä eivät siis nojaa yhtä vahvoihin perinteisiin kuin maa-
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talous- ja metsätieteiden. Metsätieteilijät puolestaan kärsivät toistaiseksi siirtymävai
heesta.

Maataloustieteelliset digitaaliset palvelut ovat mahdollisesti myös olleet pidem
mällä kuin muilla kirjaston aloilla ja integroituminen maatalouden muihin tietoverk
koihin hyvä. Biotieteiden tutkijat ovat käyttäneet myös Terkon digitaalisia aineistoja ja 
palveluita. Paneeli kiinnitti huomiota tähänastiseen vähäiseen yhteistyöhön kirjastojen 
digitaalisten tutkijapalveluiden alueella.

Viikin tiedekirjaston hallinnon ja rahoituksen järjestelyssä ilmenee ristiriitoja. 
Osapuolet kuitenkin pääosin tiedostavat ongelmakohdat, jolloin niitä on helpompi rat
koa. Yhtenä ratkaisumahdollisuutena esitetty Viikin tiedekirjaston muuttaminen kon
sistorin alaiseksi erillislaitokseksi tuskin ratkaisisi ongelmia sen paremmin kuin ny
kykielikään malli. Yhdistymisen antina ovat monipuoliset ja laajat kokoelmat ja digi
taalisten aineistojen parantunut saatavuus. Kirjaston todetaan myös ottaneen käyttäjä
kunnan esittämät toiveet pitkälti huomioon. Monet alkuvaiheen ongelmat ovat siis jo 
korjaantuneet, joskin käyttäjät ovat olleet malttamattomia.

Tiedekunta on periaatteessa lakkauttanut laitoskirjastot ja -kokoelmat, joita silti 
ylläpidetään useissa pisteissä. Tilanteen tarkoituksenmukaisuutta on tarkkailtava.

Maatalouskirjasto ja Metsäkirjasto olivat entisinä keskuskirjastoina sitoutuneet 
valtakunnallisiin palvelutehtäviin ja vuorovaikutukseen myös pohjoismaisella tasolla. 
Edelleen Viikin tarjoamat kirjastopalvelut ja kokoelmat ovat merkityksellisiä kansalli
sella tasolla ja työnjako on rationaalinen, sillä muut alan tutkimuskirjallisuutta tarvit
sevat yksiköt ovat hajallaan eri puolilla maata. Viikin tiedekirjastolla on maksullisuu
teen perustuvia palvelusopimuksia, mutta maksupalvelutulojen osuus budjetista on vie
lä pieni. Viikin tiedekirjaston muut rahoittajat toivovat selvitettäväksi, onko kustan
nusvastuu yliopiston ulkopuolisille tarjottujen palveluiden osalta oikein mitoitettu. Ul
kopuolisia asiakkaita ovat vakiintuneen maatalous- ja metsäsektorin lisäksi mm. Vii
kin tiedepuiston yritykset. Neuvotteluja on käyty myös erään valtion tutkimuslaitok
sen kirjastopalveluiden tarjoamisesta.

Viikin tiedekirjaston henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista on korkea ja kir
jasto on sitoutunut vähentämään vakituista henkilökuntaansa noin neljänneksen. Muut
tojen ja yhdistymisten aikana on tiettyä tarvetta lisähenkilökunnalle, mutta tasapaino
tettuun, ”normaaliin” toimintaan tulee päästä mahdollisimman pian. Siirtymävaihees
sa palkatun tilapäisen henkilökunnan työsuhteen jatkumista ei kaikissa tapauksissa 
voida turvata. Mahdollisuus rahoittaa muutosvaiheen jälkeen henkilöstöä nykyistä 
enemmän ulkopuolisin varoin olisi myös selvitettävä. Sopimuspohjainen palvelutuo
tanto sisältyykin jo kirjaston strategiaan.

Yliopiston julkisuudessa, ehkä tässä raportissakin on korostunut Viikin tiedekir
jaston saama negatiivinen palaute ja ongelmat. Ohjausryhmä haluaa muistuttaa, että 
kirjasto jo nyt on saavutus, josta henkilökunta ja kirjastoa ylläpitävät tahot voivat olla 
ylpeitä.
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2 .5 .4  E lä in lääketie tee llinen  tie d e k u n ta

Taustatietoja 1999 % yliopistosta

Opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijat 357 1 %
Jatko-opiskelijat 61 1 %
Muut opiskelijat 29
Tutkinnot

Ylemmät perustutkinnot 43 2%
Tohtorintutkinnot 8 2%
Muut tutkinnot 7
Henkilökunta

Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa (htv) 49 3%
Muuta henkilökuntaa (htv) 166 3%
-  josta kirjastohenkilökuntaa 6 2%
Käytetyt määrärahat

Menot yhteensä (1000 mk) 48 252 3%
-josta  henkilöstökulut 28 937 3%
-  josta muut menot 7 575 1 %
-josta  maksullisen toiminnan menot 11 740 4%
Tilat

yhteensä hyöty-m2 14 628 5%

Analyysin aineisto

Itsearviointi tiedekuntakirj astosta
Tiedekunnan edustajien ja henkilökunnan haastattelu
Kirjastonjohtaja paneelin tapaamisessa Viikin tiedekirjastossa
Laitoskysely: kaksi vastausta
Valmistujakysely: viisi vastausta
Ovensuukysely: 170 vastausta

Tiedekunta ja sen käyttämä kirjallisuus
Tutkimus
Eläinlääketieteellinen tutkimus julkaistaan aikakauslehdissä, kirjan muodossa julkais
taan ensisijaisesti käsikirjoja, oppaita ja oppikirjoja.

D igitaalinen aineisto
Laitoskyselyn molemmissa vastauksissa todettiin, että digitaaliset viitejulkaisut ja tie
teelliset kokotekstiartikkelit ovat henkilökunnan vakituisessa käytössä. Digitalisoitu
misen astetta kuvaa myös tiedekunnan kirjastoon tilattujen kausijulkaisujen jakauma: 
580 painettua lehteä, 75 lehteä painettuna ja digitaalisena, 44 verkkolehteä. Kirjaston
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tilaamista painetuista lehdistä 31 on saatavana myös FinELibin kautta ja 5 aiempaa 
tilausta on lakkautettu FinELibin tarjonnan vuoksi.

Opiskelijoiden käyttämä kirjallisuus
Opiskelijat ostavat perinteisesti suuren osan perusoppikiijoistaan itselle, opettajat arvi
oivat heidän käyttävän lukukausittain 500-1000 markkaa kirjoihin. Kaksi valmistuja- 
kyselyn vastaajaa viidestä oli ostanut kirjallisuutta myös opinnäytettään varten. Vii
destä valmistujakyselyyn vastanneesta neljä oli käyttänyt opinnoissaan tieto verkkoai
neistoa.

Tiedon tarjonta ja tiedekuntaa palvelevat kirjastot
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjasto on alan ainoa täyden palvelun kirjasto Suo
messa ja sen tehtäviin kuuluu palvella myös maan eläinlääkärikuntaa sekä tiedekunnan 
tilojen vieressä sijaitsevaa Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitosta (EELA). Laitoksilla on 
omat kokoelmansa, joihin hankitaan erityisesti kiijoja. Kirjahankinta eläinsairaalat pois 
lukien oli 1999 75 000 markkaa, kun kirjasto hanki kiijoja 30 000 markalla. Kaikki 
laitoksille sijoitettava kirjallisuus kerrotaan luetteloitavan kirjaston toimesta Helkaan 
ja voidaan mahdollisen tutkimusprojektin päätyttyä lahjoittaa tiedekuntakirjastoon.

Tiedekunnan jäsenten toiseksi tärkein kirjasto on yleensä Terkko (vrt. tämä) ja 
kolmanneksi Viikin tiedekirjasto. Suuntautumisesta riippuen Terkon ja Viikin tärkeys
järjestys voi olla myös päinvastainen ja myös maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
Kotieläintieteen laitoksen kotieläintuotannon kokoelma on joillekin tutkijoille ja opet
tajille tärkeä. Tiedekunnan ja henkilökunnan edustajien haastattelussa todettiin ainakin 
Terkkoa käytettävän aktiivisesti myös verkon välityksellä. Kirjaston itsearvioinnin 
mukaan työnjako sen sekä Terkon ja Viikin kesken on selkeä. Viikissä taas tunnistetaan 
jonkinasteista päällekkäisyyttä.

Kummassakin laitosvastauksessa arvioidaan vain tiedekuntakirjastoa. Se on myös 
melkein ainoa, jonka valmistujakyselyn vastaajat mainitsevat. Yksi oli lisäksi käyttä
nyt Teknillisen korkeakoulun kirjastoa opinnäytettä tehdessään.

Kirjastokohtainen tarkastelu

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjasto

Aineisto: 1 437 hyllymetriä 
Hankintamäärärahat: 723 000 mk.
Henkilökunta: Kirjastonjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa, kolme kirjastosihteeriä ja kak
si osapäiväistä työllistettyä.
Henkilöstökulujen osuus menoista 56 %.

Käyttäjäkunta ja  käytön luonne
Kirjasto arvioi käyttäjäkunnan, kaukolainaajat mukaan lukien jakautuvan seuraavasti: 
oma tiedekunta 62 % muut Helsingin yliopistosta 10 %, muut korkeakoulut 2,5 %, 
muut tutkijat 10 %, muu julkinen sektori 10 %, yksityissektori 5 %, muut 0,5 %.
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Vilkas kaukolainaus (2 344 lähetystä) merkitsee yleensä artikkelikopioiden lä
hettämistä eri puolille maata.

Kirjaston ovensuukysely edustaa valtaosaltaan päiväsaikaan kirjastossa käynei
den opiskelijoiden näkemystä. Ovensuukyselyn vastausten mukaan lyhyt käynti usean 
kerran viikossa on tavanomaista käyttöä ja usein käynnin aiheena on kirjastoon sijoite
tun työaseman käyttö esim. sähköpostin lukuun. Henkilökunta käyttää kirjastoa omin 
avaimin sekä verkon välityksellä; kiijasto esim. toimittaa maksutta sähköpostitse, web- 
lomakkeella tai puhelimitse tilattuja artikkeleita kopioina.

Aineiston saatavuus ja  relevanssi
Toisessa laitoskyselyn vastuksessa kokoelmia pidettiin hyvinä, toisessa tyydyttävinä. 
Yksi valmistu]'ista oli turvautunut myös kaukolainaukseen. Tiedekunnan haastattelus
sa valitettiin, että kirjastomenojen suhteen on jouduttu olemaan pidättyväisiä. Aineis- 
tomäärärahatilastot ovat kuitenkin nousevia.

Tilat ja  laitteet
Kirjasto toimii suhteellisen ahtaissa, 1960-luvun palvelutarpeita varten rakennetuissa 
tiloissa, jotka ovat vaikeasti muunneltavissa nykytarpeisiin. Kuopion varastokirjastoon 
turvautuminen on tarpeen kokoelmien sijoittamisessa. Valmistujakyselyn vastauksis
sakin negatiiviset kirjastokokemukset liittyvät meluun ja kuumuuteen ja ovensuukyse- 
lyyn vastauksissa yleinen ilmapiiri koetaan pikemminkin tavanomaiseksi kuin viihtyi
säksi. Ovensuukyselyyn vastanneet tenttiin lukijatkin olivat keskimääräistä tyytymät
tömämpiä. Tilojen puute ei kuitenkaan ollut estänyt ryhmätöiden tekemistä, mitä kir
jastossa oli harjoitettu keskimääräistä enemmän. Laitosvastaajista toinen pitää tiloja ja 
laitteita hyvinä, toinen kohtuullisina.

Tietokoneille jonottamisesta on maininta yhdessä valmistujakyselyssä. Ovensuu- 
kyselyssä työaseman käyttäjissä tyytyväisyys-tyytymättömyys-suhde oli epäedullinen: 
81/18. Kirjastonkin mukaan ruuhka-aikoina koneille on jono.

Palvelu ja  palveluiden käyttö
Tiedekunnan ja henkilökunnan haastattelussa sekä kirjaston itsearvioinnissa korostui 
hyvä akateemisen henkilökunnan ja kirjastohenkilökunnan yhteistyö. Kirjasto-, atk-ja 
digitaalisen julkaisemisen kysymyksiä käsitellään yhteisessä tietotoimintojen toimi
kunnassa. Kirjastonjohtaja kuuluu myös tiedekunnan epäviralliseen johtoryhmään ja 
kirjasto on edustettuna tiedekunnan ongelmalähtöistä opetusta suunnittelevassa työ
ryhmässä. Kirjasto on niinikään aktiivinen toimija tiedekunnan pohjoismaisessa verk
koyhteistyössä. Muutenkin suhtautuminen kirjaston palveluihin oli henkilöstön haas
tattelussa kiittävää. Sama tyytyväisyys toistuu laitoskyselyn vastauksissa. Yhtä lisä
palvelua toivotaan: uutuuksista ilmoittamista kirjaston nettisivulla.

Eläinlääketieteellisen historian museon toiminnasta vastaaminen kuuluu sekin 
kirjaston palveluihin.

Opiskelijoita edustavassa ovensuukyselyssä hyvät pisteet sai kysymys, kuinka 
selkeää vastaajalle on se, mitä aineistoja ja palveluita kirjastossa on. Muutoin tyytyväi-
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syys useimpiin toimintoihin näyttää muihin kirjastoihin verrattuna keskimääräiseltä tai 
keskimääräistä hieman paremmalta.

Asiakkaiden käyttötaidot ja  koulutus
Helka-luettelon käyttötaidot ovat ovensuukyselyn mukaan keskimääräistä huonommat, 
vaikka kirjasto panostaa koulutukseen. Sarjajulkaisuihin painottuvassa ja elektronisiin 
lähteisiin panostavassa kirjastossa muut hakutaidot ovat ehkä tärkeämpiä. Ovensuuky
selyn tiedonlähdekoulutusta koskeva kysymys sai kuitenkin myös ”ei erityisen onnis
tunutta” -vastauksia. Toisessa laitosvastauksessa todetaan, että ongelmalähtöinen ope
tus tarvitsee enemmän tiedonlähteiden, kirjallisuuden ja kirjastojen käytön opetusta.

Rahoituskysymyksiä
Koska kirjasto on ainoa alallaan Suomessa, FinELib ei ratkaise digitaalisen aineiston 
hankintaa. Tiedekunta onkin mukana kirjaston hallinnoimassa eläinlääketieteellisessä 
konsortioissa, joiden muita jäseniä ovat kaksi valtion laitosta sekä Suomen Eläinlääkä
riliitto. Se, että kirjasto on ainoa lajissaan, toisaalta antaa mahdollisuuden maksulli
seen palvelutoimintaan, minkä tuloja ehkä jossain määrin voidaan kanavoida hankin
taan.

Johtopäätöksiä kehittämistarpeista
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjasto on positiivisessa kehässä, tiedekunta luot
taa siihen ja kirjasto palvelee yhä monipuolisemmin. Myös valmistujakyselyn viidestä 
vastauksesta välittyy positiivinen kuva omasta kirjastosta. Ovensuukyselyssä kiittävä 
linja ei ole yhtä ilmeinen, vain jonkin verran keskimääräistä tyytyväisempi. Käytettä
vissä olevat tilat ja henkilöresurssit rajoittavat osaltaan opiskelijoiden palveluiden ke
hittämistä, mutta jos kirjasto haluaa edelleen parantaa suorituksiaan, olisiko opiskeli
joiden hyväksi silti tehtävissä jotain enemmän?

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjaston on määrä liittyä Viikin tiedekirjas
toon vuonna 2005, jolloin tiedekuntakin muuttaa Viikkiin. Tiedekunnassa ja kirjastos
sa on kuitenkin ilmaistu kiinnostusta kirjaston pitämiseen erillisenä myös Viikissä. Pe
dagogisten näkökohtien sekä Eläinsairaalan erityistarpeiden lisäksi ajatusta on perus
teltu sillä, että tiedekirjastoa uhkaa tilanpuute. Kun Viikkiin kesän 2000 päätöksen 
mukaisesti ei tule kasvatustieteellisiä aloja, on tilaongelma poistunut.
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3 Kirjastot o sa n a  
y liop istoa

Kirjastojen vuositilastot sisältävät merkittävän määrän näennäisesti vertailukelpoista 
aineistoa. Tiedot kerätään yhtenäisellä kyselyllä osana valtakunnallista kirjastojen yh- 
teistilastointia kaikilta Helka-rekisteriin kuuluvilta kirjastoyksiköiltä. Kirjastot huoleh
tivat tunnollisesti tietojen toimittamisesta, mutta toteavat samalla usein, etteivät tiedot 
ole "lainkaan vertailukelpoisia" muihin kirjastoyksiköihin.

Arviointiprosessin aikana on ilmennyt, etteivät kirjastot välttämättä ole selvillä 
toistensa tavoista laskea asiakas- tai lainausmääriä (varsinkaan lukusalilainojen). Myös 
ne kirjastot, joiden hankkima aineisto on poikkeuksellisen halpaa tai kallista, kertovat 
mielellään, että aineiston hinta vaikuttaa oleellisesti kirjaston resurssien käytön jakau
maan. Keskimääräistä halvemmat hankintahinnat merkitsevät keskimääräistä suurem
paa henkilötyöpanosta jne. Tapauksissa, joissa vedotaan aineiston halpuuteen, tulisi 
selvittää, onko hankinnoissa pyritty määrätietoisesti käyttämään edullisimpia hankin
takanavia, sillä koettaessa halpa hankintahinta työtä lisääväksi, on tietenkin kirjastolle 
kannattavampaa hankkia vähemmän. Lahjoitusten käsittelyssä työpanoksen osuus 
muodostaa suurimman kustannustekijän.

Tilastoitavista toiminnoista ehkä ongelmallisin on kirjastojen lukusalilainaus niis
sä tapauksissa, joissa aineisto otetaan itsepalveluhyllyistä. Jos suurin osa kirjaston käy
töstä tapahtuu tällä tavoin, ei lainauksesta ole käytettävissä lainkaan luotettavaa tilas
totietoa. Tällöin ainoa tapa seurata käyttöä ovat kävijämäärät sekä aika ajoin suoritet
tava lukupaikkojen käyttöastelaskenta.1

Siitä huolimatta, että kirjastot ilmoittavat tilastoihin tiedot kävijämääristä, ne ei
vät ole määrätietoisesti pyrkineet enempää harmonisoimaan laskentamenetelmiään 
kuin varmistamaan kerättävän tiedon luotettavuuttakaan. Esimerkiksi laskuriportteja 
on sijoitettu paikkoihin, joissa virtaa muutakin väkeä kuin kirjaston käyttäjiä. Edellä 
johdantoluvussa käsiteltiin jo muita tähän liittyviä ongelmia.

Suositus: K irjastot kiinnittävät entistä enemmän huomiota tilastoaineiston y h 
teismitallisuuteen. Tilastointiohjeet laaditaan niin, ettei epäselvyyttä synny. Ti
lastoaineistoa hyödynnetään entistä tehokkaammin kirjastopalveluiden kehittä
misessä.

1 Laskennan tuloksista ks. s. 112.
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3.1 V oim avarat

3.1.1 H enkilöstö

Käyttäjien tyytyväisyys kirjastohenkilöstöön

Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara -  eikä pelkästään voimavara, vaan var
sinkin kirjastolaitoksesta puhuttaessa on todettava, että millainen henkilöstö, sellaiset 
palvelut. Käyttäjäkyselyt sisälsivät joukon kysymyksiä, jotka peilaavat käyttäjien tyy
tyväisyyttä saamiinsa palveluihin ja samalla tietysti käyttämiensä kirjastojen henkilös
töön. Ovensuukyselyn mukaan tyytyväisyys oli hyvin korkeaa luokkaa, kuten seuraa- 
vasta esimerkinomaisesta kuvaajasta ilmenee. Siinä kolme ensimmäistä muuttujaa ku
vaavat nimenomaan tyytyväisyyttä henkilöstön panokseen. Ainoastaan luettelopohjai- 
siin tiedonhakupalveluihin tyytyväisten osuus oli alle 70 %, mutta aineiston lainaus-, 
palautus-ja varauspalveluiden sujuvuuteen tyytyväisiä oli yli 80 % ja henkilöstön toi
mesta tapahtuneisiin tiedonhaku- ym. palveluihinkin 77 %.

Lainauksen, Tiedonhaku Henkilökunnan Tenttiinluku-
palautuksen ja luetteloista asiantuntijapalvelut olosuhteet
varaamisen sujuvuus

Kuvaaja 1: Ovensuukyselyyn vastanneiden tyytyvä isyys palveluihin

Käyttäjät ovat keskimäärin jokseenkin  tyytyväisiä kirjastojen asiakaspalveluun. 
K irjastohenkilöstöön luotetaan ja  heidät koetaan palveluhalukkaiksi ja  yh te is
työhakuisiksi.
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Nykyinen henkilöstörakenne
Kirjastoala on tunnetusti naisvaltainen. Helsingin yliopiston kirjasto vakanssien halti
joista ja hoitajista naisten ja miesten osuus ilmenee oheisesta kuvaajasta.

Kuvaaja 2: K irjastohenkilöstön sukupuolijakaum a 1999

Kirjastoala poikkeaa Helsingin yliopistossa edustettuina olevista muista aloista sikäli, 
että johtavassa asemassa olevista ainoastaan muutama on miehiä. Yleisesti ottaen vai
kuttaa siltä, että miehet työskentelevät kirjastoissa keskimäärin vastaavilla nimikkeillä 
kuin naispuoliset kollegansakin.

Nimikkeittäni suurimmat ryhmät muodostuvat kirjastosihteereistä (116), kirjas
tonhoitajista (84) ja kirjastoavustajista (71). Vakanssikeskittymät näkyvät myös palk- 
kaluokittaisessa jakaumassa. Ylempää akateemista loppututkintoa ja sen lisäksi han
kittua kirjastonhoitajan pätevyyttä edellyttävissä kirjastonhoitajan viroissa palkkausta- 
so on varsin alhainen, AI 7-A21. Kirjastoalalle on lisäksi tyypillistä, että myös alempia 
virkoja hoitavat akateemisen tutkinnon suorittaneet ilman lisäkorvauksia. Palkkausta- 
so on keskimäärin varsin alhainen sekä verrattuna yliopiston muihin henkilöstöryh
miin että vastaaviin tehtäviin yliopiston ulkopuolella. Myös vakanssikehitys on monin 
paikoin jäänyt jälkeen todellisesta tilanteesta. Uusia, entistä vaativampia tehtäviä hoi
detaan vanhoilla, matalapalkkaisilla nimikkeillä. Palkkaluokkajakauma käy ilmi ku
vaajasta 3.

Palkkaustaso on selitetty jossain määrin tähänastisella työn luonteella: tehtävät 
sisältävät jonkin verran myös toistuvia rutiiniluonteisia toimenpiteitä. Erityisesti työs
sä on katsottu tarvittavan toisaalta huolellisuutta ja tarkkuutta mutta myös yleisön pal
velussa hyödyllistä avointa ja iloista suhtautumista asiakkaisiin. Kuitenkin esimerkiksi 
kielitaitovaatimukset ovat kirjastoalalla ja varsinkin humanistisissa kirjastoissa, kor
keat.

Panelistit ovat korostaneet sitä, miten kirjastotehtävät ovat muuttumassa tai jo 
muuttuneet: yhä enemmän tarvitaan erityisosaajia, jotka hallitsevat paitsi tekniikkaa 
myös organisatorisia kokonaisuuksia ja pystyvät jäsentämään sekä asiakaskunnan odo
tuksia että laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Koska kirjastoaineistojen sekä tarjonta 
että kysyntä ovat voimakkaassa muutosvaiheessa, vaaditaan henkilöstöltä merkittävää 
muutoshalukkuutta.

/  naisia 
7 6%
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Kuvaaja 3: K irjastohenkilöstön palkat

Alan uudet haasteet ja ripeä kehitys merkitsevät, että tulevina vuosina kirjastoalalla 
vapautuvat vakanssit on täytettävä henkilöillä, joiden tietotaidon taso vastaa muuttu
van toimintaympäristön tarpeita ja jotka kokevat muutoksen haastavaksi. Samalla tu
lee kiinnittää erityistä huomiota palkkausrakenteen korjaamiseen.

Maija-Leena Huotari on analysoinut2 Euroopan Neuvoston suosituksia uusiksi 
ammattiprofiileiksi ja -kompetensseiksi.3 Suosituksen mukaan tietoammattilaisten 
(’knowledge workers’) pääosaamisen tulisi olla seuraavilta aloilta:

• Johtamistaidot (analyyttinen kyky, sis. ongelmanratkaisun ja innovaatiot, Leader
ship’-taidot, markkinointistrategioiden ja kustannusten arviointitaidot, asiakkai
den vaatimusten ymmärtäminen, markkinatietämys, strateginen suunnittelu, ta- 
voitej ohtaminen)

• Organisointitaidot (kyky muodostaa, koordinoida ja johtaa tiimejä, joustavuus 
vaihtoehtoisten, projekteihin liittyvien yhteistyömuotojen järjestelyssä, kyky luo
da ja organisoida julkisia palveluja)

• Luovat taidot (innovatiivinen, pitkän aikavälin suunnittelu, joka liittyy uusien 
tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, visionäärinen ajattelu).

2 Maija-Leena H uotarvln form aatioam m atit yh te iskunnan  m urroksessa  -  m uutosko pysyvä ä ?  -  Informaa
tiotutkimus 18/4, 1999, s. 97-102.

3Council of Europe, Council for Cultural Co-operation, Cultural Committee 17h meeting 14-16 October 
1998 New Information Technologies: ’Draft Recommendation no. R (98)... on Cultural work within the 
Information Society: New professional Profiles and competences for information professionals and know- 
ledge workers operating in cultural industries and institutions’
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Suosituksen mukaan informaatioammattilaisen perusosaamisen tulisi kattaa seuraavat 
alueet:

• Informatiikka (tekniset taidot ja tietokoneohjelmien ymmärtäminen, uusimman 
multimediatekniikan hallinta, tieto standardeista, kyky navigoida tietoverkoissa)

• Henkilökohtaiset ominaisuudet (kognitiiviset taidot reagoida uusiin haasteisiin, 
uteliaisuus uusinta kehitystä kohtaan)

• Lainsäädännön tuntemus
• Viestintätaidot (kyky viestiä ja jakaa tietoa)
• Kielitaito (kyky toimia kansainvälisillä markkinoilla).

Moderneissa ’tietoammateissa’ tarvitaan siis todellisia monitaitureita, joiden työtä ja 
ammattitaitoa arvostetaan ja jotka osaavat välittää tietoa ja osaamista kirjastojen ja 
oppimiskeskusten asiakaskunnalle. Ei ole enää kysymys siitä, miten kirjastohenkilö
kunta pysyisi ajan tasalla kehityksessä, vaan siitä, miten tiedot ja taidot välittyvät eteen
päin palveltavaan yhteisöön.

Helsingin yliopiston kirjastohenkilökunta on ikääntymässä, kuten monet muut
kin ammattiryhmät. Seuraavien kahdeksan vuoden kuluessa tulee eläkkeelle siirtymään 
yhteensä 79 kirjastoammattilaista, mikä merkitsee 21 % koko henkilöstöstä. Kuten pa
nelistit toteavat, on kirjastohenkilöstön ikärakenne samalla sekä mahdollisuus että 
uhka. Henkilöstön eläköitymisen aiheuttama merkittävä uusiutuminen merkitsee sa
malla sitä, että huomattava määrä korkeaa ammattitaitoa ja osaamista siirtyy kirjasto
toimen ulottumattomiin. Mikäli toisaalta uuden, ammattitaitoisen ja asiantuntevan su
kupolven kouluttamisesta on huolehdittu, on kaikki edellytykset onnistua kehittämään 
kirjastoista nykyaikaisia, hyvin toimivia ja palvelevia osaamiskeskuksia.

Kirjastohenkilökunnassa ikäryhmän 50-59 vuotta osuus on selvästi koko yliopis
ton keskiarvoa korkeampi eli lähes 40 %. Tämä onkin selvästi suurin ikäryhmä, johon 
kuuluvat edustavat pääasiassa 1970-luvun kasvuvaiheen aikana rekrytoituja. Henki
löstöryhmistä ainoastaan kiinteistöhenkilökunta on keskimäärin ikääntyneempää. Nuo
rimman ikäluokan eli alle 30-vuotiaiden osuus on kirjastohenkilökunnassa puolestaan 
kaikkein pienin, ainoastaan n. 5 %, samoin seuraavassa eli 30-39-vuotiaissa, joita on 
20 %. Syynä vinoutuneeseen ikärakenteeseen on koko 1990-luvun ajan harjoitettu hen
kilöstöpolitiikka, jolloin uusia ammattitaitoisia työntekijöitä ei ole palkattu, vaan teh
tävät on hoidettu usein velvoitetyöllistetyille annetuin lyhytaikaisin määräyksin.

Kirjastohenkilöstön ikärakenne suhteessa yliopiston muihin henkilöstöryhmiin 
ilmenee kuvaajasta 4.
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Kirjastohenkilökunnan ikärakenne ilmenee kuvaajasta 5.
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Kirjastojen henkilöstöstrategia
Paneelin ehdotus 5 sisältää suosituksen kaikkien Helsingin yliopiston kirjastojen yh
teisen henkilöstöstrategian laatimisesta. Paneeli pitää tätä kiireellisenä tehtävänä. Stra
tegiassa tulisi eläkkeelle siirtymisen seurausten lisäksi pohtia kysymyksiä kiijastohen- 
kilöstön koulutuksesta, henkilökohtaisten kehittämissuunnitelmien laatimisesta sekä 
osaamis-ja laatutavoitteista mahdollisimman pitkällä tähtäyksellä. Erityistä huomiota 
tulisi kiinnittää henkilöstön ammatilliseen osaamiseen sekä atk-pohjaisten palveluiden 
välineistön käyttötaitoon. Paneeli pitää tärkeänä kirjastoammattilaisten osallistumista
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yhä tiiviimmin yhteistyöhön sekä opettajien että teknisen henkilöstön kanssa, jotta yli
opiston asettamat tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Toinen paneelin esiin nostamista strategisista periaatteista koskee kirjastoamma
tillisen koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta. Yliopiston tulee kiinnittää riittävästi huo
miota siihen, että kouluttavat yksiköt ottavat koulutuksessa riittävästi huomioon kor
keakoulujen tarpeet:

"Vaikka yliopisto  ei ole välittöm ästi vastuussa opinto-ohjelmasta ja  suomalaisiin  
kirjasto- ja  informaatioalan laitoksiin rekrytoitavien opiskelijoiden laadusta, on 
strategisesti välttämätöntä, että arvioidaan, tuottavatko nuo yksikö t yliopiston tar
peiden kannalta riittävän laadukkaita tuloksia. Yliopiston tulee myös punnita  vaih
toehtoja. Rekrytointipolitiikan ohessa on myös tarpeen kehittää toimintalinja hen
kilöstön pysyvyyden turvaamiseksi. Sen tulee sisä ltääpalkkaustason arviointi, jo t 
ta voidaan turvata vaatimustason täyttävän henkilöstön pysyvyys. ”

alan täydennyskoulutukseen eli vielä useita vuosia alalla työskentelevien ammatillis
ten valmiuksien parantamiseen, uusien valmiuksien hankkimiseen ja työskentelyvirey- 
den säilymiseen.

Kirjastojen yhteisen henkilöstöstrategian luomiselle on hyvät perusteet siitä huo
limatta, että nykyinen kirjasto-organisaatio ei tarjoa sille suoranaisia lähtökohtia.

Strategiatyö kuuluu nykyisen työnjaon mukaan kirjastotoimikunnalle, jonka  tulisi 
viipymättä ryhtyä laatimaan koko yliopiston kattavaa kirjastohenkilöstöstrategi- 
aa. M ikäli yliopistoon perustetaan uusi kirjastoalan joh ta jan  (Director of Acade- 
mic Information and Leaming Resources) vakanssi, sen tehtäväalueeseen sisälly
tetään yhtenä keskeisenä osana henkilöstöhallinnon koordinointi ja  myös henki
löstöstrategian valmistelu ja  sen toimeenpano.

Henkilöstömenojen osuus kaikista kirjastomenoista
Kirjastopalvelut ovat henkilöstövaltainen toimiala niin yleisten kuin tieteellisten kir
jastojenkin puolella. Helsingin yliopistossa henkilöstömenot muodostavat yhteensä 
60 %  kirjastomenoista, kun tilakustannuksia ei oteta mukaan. Paneeli esittää eräitä ver
tailulukuja USA:sta, jossa henkilökustannusten osuus on saatu lasketuksi 70-75 pro
sentista 60 prosenttiin sekä Isosta-Britanniasta, jossa vastaava osuus on noin 50 %. 
Paneelin esittämä arvio Helsingin yliopiston huomattavan korkeista henkilöstökustan
nuksista on joka tapauksessa jossain määrin liioiteltu, sillä kansainvälisen mittapuun 
mukaan ne sijoittuvat vain hieman esitettyjen lukujen yläpuolelle.

Suomen yliopistokiijastojen menorakenne käy ilmi kuvaajasta 6.
Henkilöstömenojen osuus vaihtelee melkoisesti yliopistoittain vaihteluvälin ol

lessa peräti yli 30 % yliopistokohtaisista kirjastojen kokonaismenoista. Selitystä voi 
etsiä mm. muiden menojen satunnaisesta vaihtelusta (erityisen korkeat teknillisillä kor
keakouluilla ja matalat Turun yliopistolla). On kuitenkin oletettavaa, että henkilöstö-
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menojen todellinenkin vaihtelu yliopistojen välillä on melko huomattavaa. Helsingin 
yliopiston kirjastojen, HYK mukaan lukien, henkilöstömenojen osuus ei vaikuta mui
hin yliopistoihin verrattuna erityisen korkealta, joskin se asettuu hieman keskitason 
yläpuolelle.

Kuvaaja 6: K irjastom enojen rakenne y liop is to itta in

Kirjastoittain tarkasteltuna henkilöstömenojen osuus vaihtelee Helsingin yliopiston si
sällä 45-75 % välillä. Monografiavaltaisuus merkitsee samalla myös työvoimavaltai
suutta, mikä näkyy selkeästi kirjastojen kustannusrakenteessa. Aloilla, joiden kirjasto- 
hankinnat painottuvat kausi-ja sarjajulkaisuihin, selvitään pienemmällä henkilötyöpa
noksella kuin aloilla, joilla joudutaan käsittelemään jokaisen monografian hankinta ja 
luettelointi erikseen. Opiskelijapalveluihin keskittyvät kirjastot ylittävät yleensä huo
mattavasti pääasiassa tutkijapalveluita tarjoavien kirjastojen lainausluvut, mikä vai
kuttaa niinikään kirjaston kustannusrakenteeseen. Toisaalta esim. Opiskelijakirjasto 
hankkii kurssikirjoja suurillakin summilla, mutta pääsee niiden hankinnassa ja luette
loinnissa selvästi tutkimuskirjastoja vähemmällä henkilötyö volyymilla. Myös kirjalli
suuden hinta vaikuttaa henkilötyöpanokseen: suhteellisesti halvempi aineisto merkit
see suurempaa volyymiä ja näkyy kohonneina henkilöstökustannuksina suhteessa han
kintoihin käytettyyn rahamäärään.

Toisaalta on todettava, että korkea palvelutaso vaatii tekijänsä. Jos kirjaston ra
hoittaja toivoo, että asiakkaat saavat henkilökohtaista opastusta näyttöpäätteiden ja 
hyllyjen äärellä, kopioita kirjaston puolesta jne., kulut ovat korkeammat kuin tyydyttä
essä mahdollisimman pitkälle itsepalveluun. Pitkät aukioloajat vaativat päivystyska- 
pasiteettia. Joitain toimintoja, kuten sähköisten oppiaineistojen ylläpitoa tai tiedonläh
teiden opetusta voidaan valinnan mukaan hoitaa joko kirjastoissa tai laitoksilla, jolloin 
henkilöstökustannukset sijoittuvat sen mukaisesti.
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Kuvaaja 7: K irjastom enojen jakaum a henkilöstö-, kokoelm a- ja muihin menoihin

Eräissä kirjastoissa tarkasteluvuosi muodosti poikkeuksen sikäli, että mm. Topeliassa 
ja Viikin tiedekirjastossa muutto merkitsi huomattavaa työvoiman lisäystä ja toisaalta 
hankintojen supistumista välttämättömimpään. Topelia-kirjaston hankintaluvuissa ei
vät myöskään ole mukana laitosten hankinnat kirjastoon, mikä pienentää oleellisesti 
kirjaston hankintojen osuutta. HYK:n henkilöstömenojen osuutta pienentää FinELib- 
käyttöoikeusmaksujen (11,7 mmk v. 1999) sisältyminen sen hankintoihin. Nämä poik
keukset huomioon ottaen kuvaaja lienee kuitenkin pääosin suuntaa-antava.

Yksikkökoko ei näyttäisi suoraan korreloituvan henkilöstökustannuksiin, sikäli 
kuin nämä on otettu tilastoaineistossa huomioon täysimääräisinä (on mahdollista, että 
laitoksilla ei kaikissa tapauksissa ole huomioitu kirjastotehtäviin käytettyä työpanosta, 
mikäli laitokselta puuttuu kirjastoammatillinen henkilöstö). Jotta asiaan saataisiin riit
tävä varmuus, pitäisi kunkin yksittäisen laitoskirjaston henkilöstökulut selvittää erik
seen.

Toisaalta eräiden suurten kirjastojen henkilöstömenot ovat keskimääräistä kor
keammat esimerkiksi entisten keskuskirjastotehtävien perusteella. Tietokantapalvelut, 
asiasanastojen ylläpitoja laaja bibliografiatyö ovat tehtäviä, joiden ylläpito vaatii huo
mattavia henkilöstöresursseja. Tämä näkyy mm. Viikin tiedekirjaston ja Terkon meno
rakenteessa. Osittain tämä merkitsee, että pienet kirjastoyksiköt nojaavat suurempien 
työpanokseen ja niiden tuottamiin keskitettyihin palveluihin.

Kirjastojen työvoimavaltaisuus on sidoksissa niiden tehtävien ja kokoelmien 
luonteeseen. Ilman tilakustannuksia henkilöstömenot ovat lähes kaikissa kirjastoissa 
selvästi muita kustannuksia korkeammat. Henkilöstömenojen osuuteen tulee kiinnittää 
huomiota ja niitä tulee arvioida suhteessa kirjaston tuottamiin palveluihin.
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3 .1 .2  T ila t

Kirjastotilojen kokonaiskäyttö

Neljän kampuksen malli merkitsee, ettei koko yliopiston yhteinen keskuskirjasto olisi 
toimiva ratkaisu. Panelistien suosituksessa (7) todetaan, että

”Helsingin yliopiston tyyppisessä yliopistossa ei kirjastotilojen keskittäm inen ole 
ekonominen ratkaisu, koska laitokset ovat hajallaan ja  käyttäjät tarvitsevat fy y s i
sesti lähellä olevia aineistoja. M yös toimittaessa elektronisessa ym päristössä on 
olemassa vahva peruste sille, että oppim iskeskukset ja  erikoistunut henkilökunta  
hajasijoitetaan käyttäjävuorovaikutuksen maksimoimiseksi. Paneelille ei kuiten
kaan ollut selvää, että optimaalinen tasapaino keskittäm isen ja  hajauttam isen vä
lillä olisi vielä saavutettu. Varsinkin keskustakampuksella paneeli uskoo olevan  
vielä paljon  tehtävissä. Paneelin m ielestä poikkitieteellinen aineiston tarjonta, 
päällekkäisyyksien karsinta, korkealaatuiset pa lvelu t (mukaan lukien p item m ät  
m iehitetyt aukioloajat) sekä m ahdollisuus huomattaviin kustannussäästöihin p a i
navat vaa ’assa enemmän kuin sinänsä kiistattomat, mutta usein yliarvostetut nä
kökohdat, jo tka  puoltavat aineiston ehdotonta läheisyyttä. ”

Panelistien varsin looginen argumentointi voidaan ymmärtää siten, että he pitävät kam- 
pusmallia toimivana lähtökohtana, mutta arvioivat varsinkin keskustakampuksella ole
van vielä huomattavasti rakenteellista tiivistämisvaraa.

Kirjastojen käytössä olevat tilat käyvät ilmi kuvaajasta 8.

28 100

12 000 ■

10 000 f -

8 000 ■ —  

6 000 —  

4 000 ■ -

2 000 -I— 

0 ■

6 498

4 092 3 256

1 830 1 730 2 207 1 422
2!83<3 2! 43:3

636 1 UbO 
____C U ____□ ____ E3 I— I 208 601

*
X

O)
O
o
CD

CD O  
®  CO 
<D CO

to  15 
CD c

O S

CD

O
CO
CO

CDQ.
O

CD
CO

CDS c

.®o 
o  to

X 1 2

j s
CO ro
^ .ET 

£ F.

CD
CO
=  O
ro to ro co 
cd S T

g  c
§S

X*
CO
CO

Erj

Kuvaaja 8: Kirjastojen käytössä o levat tila t
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Kirjastopalveluiden käytössä on 15-20 % yliopiston kaikista tiloista. Tästä HYK:n 
osuus on kuitenkin peräti lähes puolet eli 8 %. Edinburghin yliopistossa kirjastotilojen 
kokonaisvolyymi on 7 %, mikä puolestaan on Ison Britannian yliopistoista kolman
neksi korkein.

Kampuksittain kirjastotilat jakautuvat seuraavasti:

Avokokoelmat ja 
asiakaspalvelutilat m2

Muut tilat m2 Tilat, yht.

HYK 8000 20100 28100

Keskustakampus 15331 2968 18299
Meilahden kampus 4713 1372 6095

Kumpulan kampus 2008 425 2433

Viikin kampus 5705 2638 8343
Yhteensä 35757 27503 63270

Kuvaaja havainnollistaa tilannetta (kuvaaja 9):
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Kuvaaja 9: K irjasto tila t kam puksitta in  m2 vuonna 1999

Kuvaaja kertoo, miten HYK:n tiloista valtaosa on varasto- ja muita tiloja, kun taas 
muissa kirjastoissa avokokoelmat ja asiakaspalvelutilat ovat pääosassa. Lähes puolet 
kaikista avokokoelma- ja  asiakaspalvelutiloista on keskustakampuksen kirjastojen käy
tössä. Keskustakampuksen tilojen jakautumiseen kirjasteittain palataan tuonnempana.

Kiinnostavaa olisi tarkastella myös tiloja suhteutettuna opiskelija-, opettaja- ja 
tutkijamääriin, mutta koska HYK palvelee pääasiassa keskustakampusta, mutta ei ole 
kohtuullista allokoida sen koko tilavolyymiä keskustakampuksen tiedekunnille, on täs
tä vertailusta luovuttava.
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Tilakustannukset

Henkilöstön ohella kirjastopalvelut ovat hyvin tilaintensiivinen toiminta-alue, jonka 
kokonaismenoissa tilakustannuksilla on huomattava osuus. Esimerkiksi HYK:n las
kennalliset tilakustannukset ovat vajaan kolmanneksen ja Viikin tiedekirjaston sekä 
Opiskelijakirjaston jopa lähes 2/3 kaikista muista menoista.

Kirjastojen tilakustannukset vyörytetään niiden ylläpitäjäorganisaatioille samoin 
kuin muutkin tilakustannukset. Vuodesta 2000 noudatettu käytäntö, jonka mukaan sekä 
lisätilasta että tilasäästöistä aiheutuvat kustannukset veloitetaan ja hyvitetään täysimää
räisinä, kannustaa tiedekuntia ja laitoksia entistä aktiivisemmin tarkastelemaan tilojen 
tehokasta käyttöä.

Tilakustannukset eivät sisälly luvun 2 taustatiedoissa esitettyihin tiedekuntien 
määrärahoihin eivätkä luvussa 3 esitettyihin yliopisto-, tiedekunta- ja kirjastokohtai- 
siin kuvaajiin.

Kirjastojen tilaratkaisuiden tulee perustua pitkäjänteiseen suunnitteluun, jo ssa  p y 
ritään ottamaan huomioon tuleva kehityssuunta ja  tulevat tarpeet.

Keskustakampus
Helsingin yliopiston kirjastotilat ovat yhtä moninaiset kuin itse kirjastolaitoskin. Kes- 
kustakampuksen arvorakennuksiin kuuluva ja vastikään mittavan remontin läpikäynyt 
yliopiston kirjaston päärakennus on kampuksen kirjastopalveluiden kannalta edelleen 
keskeinen. Ei ole lainkaan ihme, että kun aletaan keskustella kansalliskirjaston erotta
misesta Helsingin yliopiston yhteydestä, katse kääntyy juuri tuohon klassiseen Engelin 
suunnittelemaan rakennukseen, joka kuuluu erottamattomasti yliopistokokonaisuuteen.

Keskustakampuksella kirjastotilojen sijoitus, tarkoituksenmukaisuus ja kunto 
vaihtelevat. Monet nyt käytössä olevat kirjastotilat ovat heikkokuntoisissa tai muuten 
epätarkoituksenmukaisissa rakennuksissa, joskin useat sekä luonnontieteelliset että 
myös humanistiset laitoskirjastot ovat lähivuosina muuttamassa uusiin tai uusittuihin 
tiloihin. Kumpulan kampuksen kolmannen vaiheen valmistuminen merkitsee, että 
useimmat matemaattis-luonnontieteelliset laitokset saavat uuden kotipaikan. Samalla 
myös laitosten kirjastot muuttavat yhteiseen Kumpulan kampuskirjastoon. Keskustas
ta Viikkiin muuttavien biotieteiden laitosten kokoelmat puolestaan sijoittuvat Viikin 
tiedekirjastoon.

Keskustakampuksen kirjastotilat jakautuvat kirjastojen kesken seuraavasti (HYK 
on tässä jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska keskustakampuksen tiedekunnat muo
dostavat ainoastaan osan sen käyttäjäkunnasta).
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Keskustakam puksen k irjastotila t m2

Avokokoelmatja
asiakaspalvelutilat

Muut tilat Tilat yhteensä

Opiskelijakirjasto 4 315 809 5124

Hist.-kielitiet. kirjasto 1 578 252 1 830

Topelia-kirjasto 1 580 150 1 730

Kasvatustiet, kirjasto 1 829 378 2 207

Oikeustiet, kirjasto 900 150 1 050

Teologisen kirjasto 442 194 636

Valtiotiet. kirjasto 1 040 382 1 422

SSKB 165 43 208
Keskustakampuksen

laitoskirjastot 3 482 610 4 092

Yhteensä 15 331 2 968 18 299

Kuvaaja havainnollistaa asiaa (kuvaaja 10):

6 000 

5 000 

4 000

3 000 

2 000

1 000

■ Muut tilat
□ Avokokoelmatja 

asiakaspalvelutilat

o o O o O o o
to to to to to to toCU CU CU CU CU CU CU'CT "CT "d? "CT 'Cd* 1 d? "d"1

1̂.ro , : CU , : , : c t :
0 0 0 0 0CD 0 t l )

( f) 0 CLo to tod 'g) O
' c l

O i
to

1- tö>0CU

0
Ö

ö01-
rö>

X

CQ
cn oo

Q.

ti) 
CU .CU
to 3==J
0 o
0 -s ro

Kuvaaja 10: Keskustakam puksen k irjastotila t m2 vuonna 1999

Muiden kuin avokokoelma- ja asiakaspalvelutilojen osuudet ja niiden kirjastokohtai- 
nen vaihtelu eivät ole merkittäviä. Heti Opiskelijakirjaston jälkeen seuraavaksi eniten 
tilaa käyttävät keskustakampuksen laitoskirjastot, joiden tilat ovat yhteensä 22 % koko 
kampuksen kirjastotiloista.

Keskustakampuksen tiedekunnista teologinen, kasvatustieteellinen ja valtiotie
teellinen ovat äskettäin saaneet käyttöönsä remontoidut tilat, kaikki tosin vanhoista 
kiinteistöistä. Kasvatustieteilijöiden muuttaessa lähivuosina Siltavuoreen on suunni-
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telmissa saada myös kirjastolle rakennus, johon on kaavailtu sijoittuviksi myös psyko
logien kokoelmat.

Heikoin tilanne on tällä hetkellä oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastolla, jolla 
on käytössään epätarkoituksenmukaiset tilat vanhassa talossa kolmessa kerroksessa. 
Porthanian remontin valmistuttua tilanne korjaantuu, kun tiedekunnan kaikki kirjasto
palvelut saadaan kootuksi yhteisiin tiloihin. Uusitun kirjaston suunnittelu on jo käyn
nistynyt.

Humanistisen tiedekunnan kirjastopalvelut ovat perinteisesti hajaantuneet toisaal
ta HYK:n tarjoamiin palveluihin ja toisaalta laitoskirjastoihin. Tiedekunnan suunnitel
ma ryhmittää kirjastopalvelut yhteensä neljään eri pisteeseen merkitsee myönteistä 
kehitystä. Näin ovat syntymässä historian ja kulttuurien tutkimuksen (Topelia), klas
sisten kielten ja taideaineiden (Päärakennus), uusien kielten ja fonetiikan (Metsätalo) 
sekä suomen ja sukukielten (Säätalo, Kaisaniemi; samaan taloon on sijoittumassa myös 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus kirjastoineen) kirjastot. Laajuudeltaan talokirjas- 
tot vastaavat pienempien tiedekuntien koko kirjastoja.

Paneeli pohtii raportissaan (s. 34-35) eri vaihtoehtoja keskustakampuksen kirjas
topalvelujen järjestämiseksi. Ensimmäisessä skenaariossa kaikki tiedekunta-ja laitos
kirjastot yhdistettäisiin kansalliskirjastoon. Toisessa skenaariossa nykytilanne jatkuisi. 
Kolmannessa skenaariossa muodostettaisiin yksi keskitetty kirjasto, johon liitettäisiin 
Opiskelijakirjasto, mutta kansalliskirjasto jäisi siitä erilleen. Samalla suljettaisiin tie
dekunta-ja laitoskirjastot. Paneeli perustelee mallia mm. laajemmilla kokoelmilla, han
kinnan ja käytön tehokkuudella, osaamisen ja kehittämisen keskittämiseduilla sekä 
verkon rakentamisesta, varustamisesta ja turvallisuuden varmistuksesta aiheutuvien 
kustannusten alenemisella. Mallin heikkouksina paneeli mainitsee sen mahdollisen 
byrokraattisuuden, korkeat perustamiskustannukset sekä ohenevat laitosyhteydet. Pa
neeli ei suoranaisesti ota kantaa skenaarioiden välillä, mutta ilmeisesti ensimmäistä 
vaihtoehtoa se ei suosita. Paneeli ei myöskään eksplisiittisesti mainitse vaihtoehtoa, 
jossa nykyiset laitoskirjastot on tehokkaammin yhdistetty tiedekuntakirjastoihin. Suo
situksista on kuitenkin selvästi luettavissa (s. 41—-42), että nykyistä suurempi keskittä
minen olisi tarpeen. Toisaalta paneeli mainitsee hajautettavina palveluina tutkimusko- 
koelmat ja oppimiskeskukset (s. 34).

Ohjausryhmän näkemyksen mukaan vaihtoehtoisina malleina keskustakampuk
sen kirjastopalveluiden keskittämisessä ovat pääosin tiedekuntapohjainen ratkaisu tai 
toisena päävaihtoehtona kaikkien tiedekuntien yhteinen kampuskirjasto. Kolmas mah
dollisuus olisi nykyisten kirjastopalveluyksiköiden muodostama verkosto, joka rahoi
tetaan ja hallinnoidaan keskitetysti. Hajautuksen ja keskityksen väliseen problematiik
kaan palataan luvussa 3.3.1.

Todennäköisesti tilankäytön tehokkuuden kannalta isot kirjastoyksiköt ovat pie
niä taloudellisempia, mutta arviointi ei ole tästä tuottanut konkreettisia laskelmia. Isois
sa yksiköissä asiakaspalvelutilojen ja kokoelmien tarkoituksenmukainen sijoittelu on 
helpompaa, joskin pienet laitoskirjastot usein palvelevat myös muita käyttötarkoituk
sia: ne toimivat esim. kokous-, seminaari-ja virkistäytymistiloina. Mahdollisesti sääs
töt olisivat merkittävämpiä henkilökustannuksissa, vaikka tästäkään arviointi ei anna
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selvää käsitystä: keskimäärin laitoskirjastojen henkilökulut eivät tilastoissa ole suu
remmat. Isoissa kirjastoissa tuotetaan kuitenkin sellaisia kirjastoammatillista erityis
osaamista edellyttäviä palveluita, joista pienet kirjastot hyötyvät. Tulisikin pikaisesti 
selvittää konkreettisin laskelmin, olisiko yhteisen kampus kirjaston perustam isella mah
dollista hankkia resurssisäästöjä ja  samalla järjestelyvaraa kaikille kampuksen tiede
kunnille. Edelleen puuttuu tarkkoja laskelmia esimerkiksi päällekkäisten kokoelmien 
karsimisesta aiheutuvista säästöistä, joten myös tämän selvittäminen on kiireellinen 
tehtävä. Mikäli Helsingin yliopisto vielä jatkossa vastaa osittainkaan HYK:n nyt käy
tössä olevien tilojen kustannuksista, tulee niiden käytön tehostamiseen kiinnittää eri
tyistä huomiota.

Keskustan kampuskirjaston tulisi olla sijainniltaan keskeinen ja kirjastopalvelui
hin hyvin soveltuva kokonaisuus. Esimerkiksi Porthania täyttää hyvin ainakin ensim
mäisen näistä kvalifikaatioista. Kun rakennukseen lisäksi suunnitellaan opiskelijoiden 
palvelutoria, toimisi rakennus keskeisenä palvelukeskittymänä, jonka toimintoihin 
myös opiskelijakirjaston nykyiset palvelut sekä kaavailtu keskustakampuksen oppi
miskeskus niveltyisivät. Mikäli Porthania-vaihtoehto osoittautuu kirjastokäyttöön huo
nosti soveltuvaksi, on mahdollista etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja muualta keskustakam
puksen alueelta.

Opiskelijoille, joita yliopiston kaikista kirjastoissa kävijöistä on ovensuukyselyn 
mukaan jatko-opiskelijat mukaan lukien 76 %, keskitetyt kirjastopalvelut merkitsisivät 
helpotusta nykyiseen hajanaiseen tilanteeseen verrattuna. Humanististen alojen ja yh
teiskuntatieteiden opiskelijat voisivat hyödyntää nykyistä huomattavasti monipuoli
sempia aineistovalikoimia yhden käynnin periaatteella joutumatta etsimään aineistoa 
lukuisista eri palvelupisteistä, joiden aukioloajat vaihtelevat. Jos yhä useammat valit
sevat aineyhdistelmänsä parin-kolmen tiedekunnan oppiaineista, helpottaisivat yhtei
set kirjastopalvelut opintojen läpivientiä. Koska eri alojen opiskelijat ovat muutenkin 
tottuneet laajaan keskinäiseen vuorovaikutukseen, merkitsisi yhteinen kirjasto selkeää 
parannusta, varsinkin, jos myös kurssikirjallisuus olisi mahdollista tarjota näihin tiloi
hin läheisesti liittyen.

Myös tutkijat voivat hyötyä kirjaston monitieteisyydestä. Kun esimerkiksi huma
nistisen tiedekunnan laitokset tulevat toimimaan eri rakennuksissa, yhteinen kirjasto 
tapaamispaikkana lisäisi kanssakäymistä sekä tiedekunnan sisällä että tiedekuntien vä
lillä. Monet tutkimusalat ovat edustettuina useassa tiedekunnassa erilaisin painotuksin, 
jolloin osa tutkimuskirjallisuudestakin on yhteistä. Toisaalta vaikka nykyinen kirjasto
jako rajatapauksissa näyttäytyy mielivaltaisena ja aiheuttaa päällekkäisyyttä, laajoissa 
linjoissa kokoelmien rakenne lienee edelleen tarkoituksenmukainen.

Kampuskirjaston perustamiseen liittyy myös ongelmia, joiden takia sitä on har
kittava huolellisesti, kun sen kustannusvaikutuksista on saatu laskelmat. Kirjat ovat 
humanistisilla aloilla keskeisin tutkimusaineisto, jonka etäisyys laitoksista aiheuttaa 
aina hankaluuksia. ’Tossuetäisyyden’ menettämisen arvellaan vaikeuttavan siinä mää
rin erityisesti tutkijoiden kirjallisuuden saatavuutta, että kukin laitos ja tutkimusryhmä 
alkaisi kerätä ympärilleen entistä suurempaa luetteloimatonta aineistokokoelmaa, joka 
olisi vain harvojen tiedossa ja käytettävissä. Toisaalta kirjaston sijainti ei ole aina ollut
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ratkaisevin tekijä näiden kokoelmien synnyssä, vaan kehitykseen ovat vaikuttaneet use
at muutkin seikat, kuten kirjastotilat, -palvelut ja varustelutaso sekä ennen muuta kir
jaston kokoelmat. Opiskelijoille lähikirjastopalvelut merkitsevät turvallista ja viihtyi
sää oppimisympäristöä, jonka etuna on aineiston helppo löydettävyys, läheisyyden tun
tu ja yhteenkuuluvuuden lujittuminen. Sekä opintojen alku- että loppuvaiheessa näillä 
tekijöillä on suuri merkitys, mitä myös paneeli korostaa suosittaessaan, että opiskelija- 
palvelut ja oppimiskeskukset hajautetaan (s. 34). Laskelmissa tulee ottaa huomioon 
muun muassa kirjaston sijainnin vaikutus käyttäjille aiheutuvaan ajansäästöön tai -huk
kaan.4

Keskustakam puksen kirjastotilaratkaisuista voidaan siis esittää seuraavat ske
naariot, jo iden  pohjalta  sen kirjastopalveluiden kehittäminen tulee selvittää:

1) Nykyinen tai sitä lähellä oleva tiedekuntakohtainen ratkaisu, jo ssa  kukin nykyisin  
toiminnassa oleva tiedekunta kehittää kokonaan tai pääasiassa omin varoin si
säisiä kirjastopalveluitaan. Suurinta muutosta tämä merkitsee humanistisen tie
dekunnan kohdalla, jo n ka  tiedekuntakirjasto aloittaa toimintansa 1.1.2001. M uut 
keskustakampuksen tiedekunnat kehittävät itsenäisesti kirjastopalveluitaan nykyi
seltä pohjalta, mutta kuitenkin siten, että laitoskirjastot integroidaan nykyistä sel
keämmin osaksi tiedekuntakirjastoja (kasvatustieteellisen ja  valtiotieteellisen tie
dekunnan mallin mukaisesti).

2) Keskustakam puksen tiedekunnille osoitetaan yhteinen keskitetty rahoitus kirjas
topalveluiden ylläpitoon, mutta fyysisesti ne ja tka va t itsenäisinä omien tiedekun- 
tiensa yhteydessä. Tämä merkitsee palvelutarjonnan säilym istä kutakuinkin ny
kyisellään, mutta antaa nykyistä parem m at mahdollisuudet strategiseen suunnit
teluun.

3) K eskustakam pukselle perustetaan kaikkien sen tiedekuntien yhteinen kirjasto, 
jo ka  voisi sijoittua jo ko  Porthaniaan tai johonkin  muuhun keskustakampuksen  
rakennukseen, jo ka  sisältyy lähivuosien tilaohjelmaan. Rahoitus hoidetaan kuten 
skenaariossa 2. Tämä malli vaatii huolellisen ennakkovalmistelun sekä m itoitus
laskelmat.

Meilahden kampus

Terkon uudisrakennus edustaa uutta kirjastotilaratkaisua, jonka toimivuudesta ei ole 
aineistoissa esiintynyt merkittäviä kriittisiä kommentteja. Meilahden kampuksella työs
kentelevät ovat ilmeisen ylpeitä uudesta kirjastorakennuksestaan, joskin useimmat tut
kijat käyttävät kirjaston tarjoamia korkeatasoisia, ajanmukaisia verkkopalveluita tar
vitsematta useinkaan mennä itse kirjastoon.

Terkon rakennuksen kellaritiloihin on valmistunut kirjasto-organisaatiosta erilli
nen ajanmukainen oppimiskeskus. Yhteistyö kirjaston kanssa on tiivistymässä. Vastaa
vanlainen työskentely-ympäristö on valmistumassa myös Biomedicum-kiinteistöön.

4 Kautto -  Niemitalo 1996, s. 25
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Terkon lisäksi aivan Meilahden kampuksen tuntumaan on vastikään perustettu 
Helsingin ammattikorkeakoulun terveysalan yksikön erillinen kirjasto. Kirjastoyhteis- 
työn mahdollisuuksien näin vähenemistä on pidettävä valitettavana hallinnollisena 
kömmähdyksenä, mikä merkitsee tarpeetonta resurssien päällekkäisyyttä.

Ruskeasuon laitoksilla on oma, yhteinen kirjasto. Pienet klinikkakirjastot sijoit
tuvat eri puolille Meilahtea ja laajemmin koko HYKS:in toiminta-alueelle. Ajan myötä 
näiden merkityksen vähentyessä on mahdollista siirtää niiden vanhentuneet kokoelmat 
varastoon tai poistoon. Tiloiltaan klinikkakirjastot muodostavat yllättävän suuren re
surssin, yhteensä lähes 3000 m2, mikä on lähes yhtä paljon kuin Terkon päärakennuk
sen kokonaispinta-ala.

Kirjastotoimintojen kehittäminen edellyttää, että klinikkakirjastojen toimintaa jä r-  
kevöitetään. Henkilöresursseja vaativat pa lvelu t tulee keskittää Terkkoon ja  pä ä l
lekkäisiä lehtitilauksia karsia edelleen. Paikallisten kokoelmien kartuttamisen si
ja sta  tulee mahdollisimman paljon keskittyä Terkon ylläpitäm iin elektronisiin p a l
veluihin.

Kumpulan kampus
Kumpulan kampuskirjaston suunnittelu on edennyt vuoden 2000 aikana siten, että kam
pukselle muuttavien laitosten kanssa on sovittu niiden kokoelmien sijoittamisesta kir
jaston yhteyteen. Parhaillaan selvitetään, miten hyvin kirjastolle osoitetut tilat riittävät 
tyydyttämään kokoelmien ja palveluiden vaatimukset.

Joitakin rajanvetokysymyksiä aiheutuu esim. maantieteen ja geologian aloilla, 
joiden kirjastopalvelut muita Kumpulaan sijoittuvia luonnontieteitä paremmin löytäi
sivät liittymäkohtia Viikkiin ja keskustakampukselle.

Kumpulan kampukselle ovat muuttamassa myös valtion sektoritutkimuslaitok- 
sista Ilmatieteen laitos, Merentutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus. Niiden ja 
yliopiston kirjastoyhteistyöstä on neuvoteltu kesän ja syksyn 2000 aikana.

Kumpulan kampuskirjaston suunnittelussa tulee laitos kokoelmat keskittää yhteen pa l
veluyksikköön. Laboratorioiden käsikirjastoihin ei tule sijoittaa laajassa käytössä ole
via kausijulkaisuja ja  siltä osin tulee siirtyä elektronisen aineiston hankintaan.

Viikin kampus

Viikin tiedekirjasto sijaitsee vastikään valmistuneessa, modernia arkkitehtuuria edus
tavassa rakennuksessa, Viikin infokeskuksessa, jonka arkkitehti on ristinyt Koronaksi. 
Rakennus on moderni ja toimivan oloinen, mutta käyttäjiltä on tullut myös negatiivista 
palautetta sen toimivuudesta ja arkkitehtuurin dominanssista käyttäjätarpeiden kustan
nuksella. Samaan rakennukseen sijoitetut Helsingin kaupunginkirjaston toimipiste sekä 
useat palveluyritykset, kuten yliopistokirjakauppa, yliopistopainon palvelupiste sekä 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanslia ja kampushallinnon yksiköt aiheutta
vat sen, ettei tutkijoiden vapaata liikkumista kiinteistön ollessa suljettuna ole voitu sal
lia. Tilannetta on kuitenkin helpotettu syksystä 2000 alkaen pidentämällä kirjaston au
kioloaikaa klo 20:een. Lisäksi kirjaston yhteydessä on ympärivuorokautisessa käytös-
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sä oleva lukusali, jonne on erillinen reititys.
Viikin organisatorisesti kampuskirjastoon kuuluvat laitoskirjastot muodostavat 

edelleen osittain päällekkäisiä tilaresursseja, joiden käyttö tulee ratkaista vähittäin ete
nevän integraation myötä. Vuoden 1999 tilastoaineiston perusteella Viikin laitoskirjas
tot muodostavat tiloiltaan yhdessä edelleen suunnilleen Topelia-kirjaston kokoisen kir
jaston. Biokeskuksen tutkimusryhmien oma, erillinen kirjastotilaratkaisu ei tue oletta
musta kirjastopalveluiden kaikin puolin tyydyttävästä kehittymisestä, ja tilannetta tu
lee tarkastella osana järkevää tilankäyttöä.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan muutto Viikkiin merkitsee samalla haastetta 
tiedekunnan kirjastoratkaisujen kehittämiselle. Viikin tiedekirjaston suunnitteluvai
heessa on varauduttu myös eläinlääketieteellisten kokoelmien sijoittumiseen sen yhte
yteen, mutta tällä hetkellä tilanne on avoin. Epäilemättä taloudellisin ratkaisu olisi pyr
kiä integroituun malliin, joskin tiedekunnan omat intressit saattavat poiketa tästä.

Viikin kampuksen kirjastotilaratkaisujen integrointia ja  tiivistämistä tulee jatkaa. 
Eri tavoin tulee välttää ratkaisuja jo tka  ovat omiaan ruokkimaan laitosten erillis
ten kirjastojen ylläpitoa ja  muodostamista.

Kirjastojen tarjoamat työskentelytilat

Kaikkiaan kirjastoissa on asiakaspaikkoja noin 4000. Lukuun sisältyvät sekä luku- että 
atk-paikat, mutta myös muita asiakaskäyttöön tarkoitettuja tiloja, kuten joitakin ko
kous-ja opetustiloja (esim. HYK). Lokakuussa 2000 suoritetun lukupaikkaselvityksen 
mukaan vastanneissa kirjastoissa oli yhteensä 2533 lukupaikkaa, joista käytössä oli 
keskimäärin 637 eli 25 %. Laskenta tehtiin kahtena satunnaisesti valittuna aktiivina 
opiskelupäivänä, pääosin tiistaina 12.10. aamupäivällä noin klo 10.30 ja torstaina 
19.10. iltapäivällä noin klo 14.30. Laskennan perustiedoissa jäi epäselväksi, halutaan
ko sen koskevan myös atk-työpisteitä, ja osa kirjastoista laski ne mukaan, osa ei.

Kaiken kaikkiaan lukupaikkojen käyttöastetta on pidettävä varsin alhaisena ver
rattaessa sitä kansainväliseen tasoon. Onko tavoiteluku 50-60 %, on harkittavissa, 
mutta joka tapauksessa nyt suuntaa antava luku näyttää jäävän tästä puoleen.

Sekä lukupaikkalaskennan että ovensuukyselyn perusteella näyttää yleisesti otta
en siltä, että osa hiljaisista lukusalipaikoista olisi paikallaan muuttaa keskustelun ja 
ryhmätyön salliviksi tiloiksi, mutta ei välttämättä erillisiksi ryhmätyöhuoneiksi. Mikä
li näin menetellään, on luonnollisesti olemassa myös vaara, että tilat samalla muuttu
vat yleisiksi seurustelu-ja yhdessäolotiloiksi, mikä ei suinkaan ole tarkoitus.

Kirjastojen lukupaikkojen käyttöä tulee seurata aktiivisesti ja  jo s  käyttöaste säilyy ma
talana, tulee ryhtyä toimiin asian korjaamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona tulee harkita 
nykyistä useampien lukupaikkojen varustamista atk-laittein, mikä on melko kallis rat
kaisu. Myös pelkästään atk-yhteyksin varustettujen työpisteiden käyttöaste nousisi to
dennäköisesti verkottamattomia pisteitä korkeammaksi, jo ten  käyttöasteen nostami
nen olisi näin mahdollista myös kohtuullisin kustannuksin. Verkon rakentamisen vaih
toehtona tulisi ottaa huomioon langattomien yhteyksien kehittyminen ja  arvioida sen 
kustannuksia parin vuoden tähtäyksellä.
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Omien kannettavien tietokoneiden käytön suosimisesta on keskusteltu sekä arvioinnin 
ohjausryhmässä että asiantuntijoiden kanssa, mutta tästä mielipiteet tuntuvat hajaantu
van. Kannettavien etuja ei ole syytä vähätellä kun arvioidaan niiden merkitystä opiske
lijan kannalta. Opiskelija kantaa samalla mukanaan niin muistiinpanoja kuin opetuk
sen oheismateriaaleja, jotka hän saa käyttöönsä vaihtoehtoisesti verkosta, omalta kiin
tolevyltään tai erilliseltä tallennusvälineeltä (disketti, cd-rom).

Yliopiston tulisi ottaa vakavasti harkittavaksi erityisen tuen tarjoaminen niille opis
kelijoille, jo tka  ovat valmiit käyttämään omaa kannettavaa tietokonettaan yliopis
ton tarjoamien kiinteiden PC .itten sijasta. Tämä voisi onnistua esim. järjestäm äl
lä subventoituja hankintoja, jo issa  yliopisto osallistuisi kannettavan tietokoneen 
hankintaan tietyllä osuudella, jo ka  ei kuitenkaan voi olla kovin suuri. Tämä voisi 
olla mahdollista esim. järjestäm ällä  edullisia yhteishankintoja opiskelijoille.

Yliopiston tulee valmistella myös opiskelijoille tarkoitetun verkon ulottamista y li
opiston käytössä olevien kiinteistöjen ulkopuolelle, kuten esimerkiksi asuntoloihin.

Missä on edullisinta varastoida?

Vähän käytetyn aineiston varastointi on monen kirjaston pulmana. Kirjasto itse luon
nollisesti päättää, milloin kirja tai kausijulkaisu voidaan siirtää pois avo- tai aktiiviko- 
koelmasta, mutta kaikissa tapauksissa ei ole selvää, minne varastoitava aineisto olisi 
tarkoituksenmukaista sijoittaa.

Kuopiossa sijaitseva Varastokirjasto on perustamisestaan lähtien pyrkinyt toimi
maan kaikkien kirjastojen passiiviaineiston varastointipaikkana. Sinne aineistoa voi
daan lähettää ilmaiseksi, ja kun Varastokirjasto vielä huolehtii tarvittaessa luetteloin
nista kirjastojen yhteisluetteloon, on kynnys sen palveluiden käyttöön matala. Paikalli
selle kirjastolle jää varastoitavan aineiston valinta ja lähettäminen. Myös pakkaami
sessa on tiettävästi saatu apua Varastokirjastosta, mikäli lähetettävää aineistoa on riit
tävän paljon. Monet kirjastot ovat voineet todeta, että on myös taloudellisesti kannatta
vampaa lähettää aineisto Kuopioon kuin siirtää sitä lähi varastoon esim. jonnekin Hel
singin keskusta-alueella. Myös aineiston tilaus Kuopiosta on vaivatonta ja nopeaa, toi
mitusaika on optimissaan ainoastaan yksi vuorokausi.

HYK:n hallinnoiman kirjaluolaston valmistuminen syksyllä 2000 merkitsee huo
mattavaa parannusta Kansalliskirjaston laajojen aineistojen varastoinnissa. Tähän saak
ka varastoja on ollut useassa pisteessä, mutta nyt varsinkin keskusta-alueen varastointi 
päästään hoitamaan keskitetysti. Tämä merkitsee paitsi kustannussäästöjä myös huo
mattavasti nopeutuvaa palvelua sekä eräissä tapauksissa myös tutkijoille mahdollisuut
ta päästä katsomaan itse kokoelmia eikä pelkästään luettelotiedon perusteella noudet
tavia yksittäisiä julkaisuja.

HYK tarjoaa luolastosta varastotilaa myös tiedekuntakirjastoille, mutta nämä ei
vät toistaiseksi ole tehneet asiassa päätöksiä. Joitakin ulkopuolisia vuokralaisia sen 
sijaan on hankkeessa mukana (esim. Valtion taidemuseo).
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3 .1 .3  K o ko e lm at

Kirjastoaineiston hankintamenojen kehitys 1990-luvulla

Kirjastoaineiston hankinnassa on tapahtunut jyrkkiä heilahduksia 1990-luvulla. Vuosi 
1992 merkitsi useissa kirjastoissa hankinnan kasvua, joka pian sen jälkeen, joko vuon
na 1993 tai viimeistään vuonna 1994 kääntyi voimakkaaseen laskuun.

Kirjastoaineistohankintojen menokehitys 1990-luvulla käy ilmi oheisesta kuva
ajasta. On huomattava, ettei siinä ole otettu huomioon rahan arvon eikä ostovoiman 
muutoksia.5

HYK

Opiskelijakirjasto 

Hum.-yht.kuntatiet. kirjastot

Lääketiet. tdk:n kirjastot
Matem.-luonnontiet.
kirjastot
Maat.-metsät. kirjastot 

Eläinlääketiet. kirjasto

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Kuvaaja 11: K irjastoaineiston hankintam enokehitys 1990-luvulla

Kirjastot ovat kertoneet, miten 1990-luvun alkuvuosien jyrkkä hankintamenojen lasku 
aiheutti katkoksia tärkeisiin kausijulkaisutilauksiin sekä kurssikirjahankintoihin. Ku
vaajista näkyy, ettei pudotus ollut suinkaan yhtä jyrkkä kaikilla aloilla, mutta että eri
tyisesti HYK:n hankintamenot suorastaan syöksyivät -  vuodesta 1992 vuoteen 1994 
pudotus oli peräti yli 50 % ! On huomattava, että kuvaaja esittää hankintoihin käytetyt 
varat, ei määrärahoja, jolloin edellisten vuosien säästöjä on ollut mahdollista käyttää 
ainakin seuraavana vuonna.6

Erityisen kiinnostava on lääketieteen ala, jonka hankintamenot ovat kasvaneet 
tasaisen jyrkästi vuodesta 1995 lähtien ja ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 1995 vuo
teen 1997. Siellä kustannuksia ovat lisänneet kalliiden elektronisten aineistojen han
kinta, jota on rahoitettu osittain EVO-rahoin. Humanistis-yhteiskuntatieteellisten kir-

5 Vrt. Ilpo Soinin laatima selvitys tieteellisten kirjastojen voimavarojen kehityksestä 1990-luvulla julkai
sussa Kirjastot 1999, s. 110.

6 Tuulikki Nurminen on selvittänyt yliopistokirjastojen kustannuskehitystä julkaisussaan Yliopistokirjas
tojen voimavarojen kehitys 1986-1997.’ OPM:n tiede-ja kulttuuriosaston julkaisusarja 62/1999.
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jastojen hankintamenot ovat asettuneet suunnilleen vuoden 1994 tasolle, kun edellise
nä vuonna oli koettu merkittävä pudotus hyvän vuoden 1992 jälkeen. Suunnilleen sa
manlainen kehitys on tapahtunut matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla, joilla kui
tenkin vuonna 1997 on tapahtunut erikoinen, noin 1 mmk:n suuruinen hyppäys ylös
päin.

Opiskelijakirjasto sai rehtorin myöntämää erityisrahoitusta ainakin vuonna 1994. 
Sen turvin selvittiin yli vaikeimman lama-ajan, joskin hankintojen kokonaisvolyymi 
on viime vuoteen saakka ollut huomattavasti 1990-luvun alkuvuosia pienempi. Vuon
na 1999 Opiskelijakirjastoon hankittiin aineistoa jälleen noin 1,5 mmk:lla. Opiskelija- 
kirjaston hankintavolyymiin vaikuttaa mm. luonnontieteiden kurssikirjallisuuden eriy
tyminen Viikkiin, Kumpulaan ja Meilahteen.

Vaikuttaa siltä, että kirjastot ovat varsin hyvin selvinneet lamavuosien ongelmista, 
vaikkakin paikoin syntyneitä aukkoja on hankala enää jä lkikäteen paikata. K irjas
tot ovat pystyneet priorisoim aan aineistohankintansa ja  profiloim aan toimintaan
sa sen mukaisesti.

Aineistotyypit

Kirjastojen yhteistilastossa aineistohankinnat jaotellaan seuraavasti: Kirjastoaineisto, 
josta (a) Kausijulkaisut (periodica) ja (b) Kurssikirjat. Muut kirjastoaineistohankinnat 
koostuvat useimmissa tapauksissa pääasiassa monografioista, joiden osuutta ei kuiten
kaan ole eritelty.

Kirjaston aineistohankintoihin käytettyjen varojen jakautuminen eri aineistotyyp- 
peihin käy ilmi kuvaajasta 12.

Kuvaaja 12: K irjastohankinto jen jakaum a aineisto tyypeittä in  v. 1999
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Kirjastotyypit erottuvat kuvaajasta selkeästi: toisaalta kurssikirjoihin keskittyvä Opis
kelijakirjasto, toisaalta monografiavaltaiset humanistis-yhteiskuntatieteelliset kirjastot. 
HYK keskittyy kausijulkaisuihin samoin kuin bio- ja muut luonnontieteet. Svenska 
social- och kommunalhögskolan keskittyy opiskelijapalveluihin ja hankkii opiskeli
joilleen myös kurssikirjallisuuden. Kirjastojen profiloituminen aineistotyypeittäin seu
raa kunkin tieteenalan tarpeita ja julkaisukäytäntöjä.

Kirjastojen elinehto on, että ne säilyttävät asikaslähtöisyyden aineiston hankin
nassa. M yös työnjaolla kirjastojen kesken on mahdollista saavuttaa tiettyjä etuja 
(esim. Opiskelijakirjasto). HYK:n ja  varsinkin humanististen kirjastojen välinen 
työnjako tulee uudelleen pohdittavaksi siinä yhteydessä, kun selvitetään HYK:n  
kansalliskirjastoasemaa osana Helsingin yliopistoa (ks. myös luku 3.3.2).

Aineiston valinta

Kirjastot ovat usein puun ja kuoren välissä joutuessaan tekemään hankintapäätöksiä 
riittämättömin resurssein. Milloin kausijulkaisun tilaus on mahdollista katkaista? Mil
loin uuden, sanokaamme viisivuotiskaudeksi nimitetyn professorin uudesta näkökul
masta painotetun tutkimusalan tarpeet ajavat perinteisten alojen ohi, kun on kysymys 
merkittävistä perushankinnoista? Missä määrin erilaiset koulukunnat tulee ottaa aineis
ton valinnassa huomioon? Näiden näkökohtien huomioon ottamiseen voi harjaantua 
ainoastaan kokemuksen kautta, ja se on tärkeä osa kirjastohenkilökunnan ammattitai
toa: osata sekä kuunnella että aistia erilaisten tarpeiden ja toiveiden takana olevat nä
kökohdat. Vain tätä kautta on mahdollista tarjota riittävät kirjastopalvelut kaikille tar
vitsijoille siten, etteivät ’villit’ laitoskokoelmat paisu ja pääse kuluttamaan yksikköjen 
voimavaroja niin, että ne ovat seuraavilla kierroksilla entistä haluttomampia kirjaston 
riittävään resurssointiin.

Kirjastoaineiston valinnassa vain osa asiakaskunnasta pääsee aidosti vaikutta
maan, sillä opiskelijat joutuvat yleensä tyytymään ensi sijassa opettajien määrittelemi
en tutkintovaatimusten mukaisiin kurssikirjoihin. Opiskelijakirjasto tosin pystyy hank
kimaan jonkin verran kirjallisuutta myös yleiskokoelmaansa, ja siihen myös opiskeli
joilla on mahdollista tehdä hankintaehdotuksia.

Tutkijat ja opettajat ovat aineiston valinnassa avainasemassa. Useimmissa kirjas
toissa asia on järjestetty siten, että henkilökunta joko voi tehdä hankintaehdotuksia 
suoraan kirjastolle tai tätä varten on nimetty oppiaineittain erityinen toimikunta, joka 
arvioi hankintatarpeen säännöllisin väliajoin. Aktiivinen kirjastohenkilökunta voi myös 
toimittaa kirjallisuusesitteitä laitoksen tai tiedekunnan henkilökunnalle hankintaesitys- 
ten pohjaksi.

Uudet professuurit ja niiden mukana uudet tieteenalat muodostavat erilliskysy
mykseen, jonka ratkaiseminen kirjaston rahoituksesta vastaavalla tiedekunta- tai lai
tostasolla saattaa muodostua ongelmaksi. Mikäli kyseessä on lahjoitusvirka tai yliopis
ton keskitetysti neuvottelemaan sopimukseen perustuva virka (kuten kaupunkitutki
muksen professuurit v. 2000), ei rahoittajataho välttämättä innostu sen oheiskustan
nuksista.
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Olisi tärkeää, että kun yliopisto ottaa vastaan resursseja uusien tutkimus- ja  ope
tusvirkojen perustamiseksi, se samalla huolehtisi riittävästä overhead-osuudesta  
mm. kirjastopalveluiden turvaamiseksi.

Klassinen toteamus, jonka mukaan kirjasto peilaa akateemisen yhteisön profiilia on 
osuva: sellainen kirjasto kuin sen käyttäjäkunta. Vaikka paneelin arvio Suomen etäisen 
sijainnin vaikutuksesta kirjallisuusaineiston tarpeeseen tuntuu aluksi jossain määrin 
liioitellulta, se on tosiasia, joka on aiemminkin todettu useissa eri yhteyksissä.

Kirjastoaineiston valinnassa molemminpuolisella luottamuksella on keskeinen 
merkitys. Kun tutkijat ja opettajat voivat varauksetta luottaa siihen, että kirjastoam
mattilaiset hoitavat tehtäväänsä omistautuneena siihen ammatillisesti ja pyrkien sisäl
löllisesti pysymään ajan hermolla julkaistavan aineiston osalta, on helpompi nojautua 
kirjaston hankkimaan aineistoon ja pidättäytyä projektin omista hankinnoista. Jos ti
lanne on päinvastainen, projekti helposti alkaa koota aineistoja omaan hyllyynsä ja 
näin kartuttaa yksityiskokoelmaa’, josta on hyötyä vain harvoille.

On tärkeää, että aineiston saataville asettamista nopeutetaan. Näin on mahdollista 
tarjota riittävät palvelut tutkijoille, joiden on saatava käyttöönsä uusin tutkimusaineis
to viivytyksettä.

Aineiston luettelointi

Tieteellisten kirjastojen yhteisluettelo LINDA ja Helsingin yliopiston kirjastojen yh
teinen Helka-luettelo takaavat kurantin aineiston tavoitettavuuden. Poikkeuksen muo
dostaa ainoastaan manuaalikortistossa oleva aineisto, joka edelleen puuttuu sähköises
tä luettelosta. Tällaista aineistoa on vielä melko paljon, ja sen määrä vaihtelee huomat
tavasti kirjastoittani. Ongelma on Helsingin yliopistossa huomattavasti muita Suomen 
yliopistoja suurempi, koska täällä myös vanhaa aineistoa on huomattavasti muita run
saammin. Aloilla, joilla vanhan aineiston merkitys on suuri, luetteloimattoman aineis
ton käyttö on edelleen merkittävää. Erityisesti humanistiset, mutta myös eräät luon
nontieteiden alat ovat tästä esimerkkeinä (systematiikka ja taksonomia, tähtitiede, kult
tuurien tutkimus, historia). Edessä olevien muuttojen vuoksi takautuvaa luettelointia 
tulisi kiirehtiä.

Paneelin suositus 10 käsittelee kortistoluettelon takautuvaa konvertointia. Paneeli 
ehdottaa hankerahoituksen kohdentam ista takautuvaan luettelointiin aloilla, jo illa  
vanhalla aineistolla on merkitystä. M yös aineiston siirtoa Varastokirjastoon p id e 
tään toivottavana tapauksissa, jo issa  aineiston käyttöaste on pienenemässä. Sa
malla hoituu myös luettelointi (ks. s. 113).

Laitosten omat aineistohankinnat
Helka-rekisteriin kuuluvia kirjastoyksiköitä Helsingin yliopistossa on edelleen yhteen
sä 107 kappaletta. Sekä Terkko että Viikin tiedekirjasto ilmoittavat, että päätökset kli
nikka-ja laitoskirjastojen liittämisestä pääkirjastoihin on tehty. Näyttää kuitenkin siltä, 
että paikalliset palveluodotukset sekä kokoelmien omistussuhteet merkitsevät sekä pai-
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kallispalveluiden (aineiston hankinta ja lainaus, tietopalvelu) että osittain myös paikal
lisen Helka-tallennuksen jatkumista. Raja laitoskokoelman ja laitoskirjaston välillä on 
veteen piirretty viiva, sillä useat Helka-luetteloinnin piiriin kuuluvat laitoskirjastot ovat 
merkitykseltään vähäisempiä kuin esim. eräiden varsin itsenäisesti toimivien tutkimus
yksiköiden kokoelmat, joita on kartutettu yksikön hankkimin varoin ja joita käytetään 
ainoastaan niiden sisällä.

Tiedekunnittain laitoskirjastojen määrä vaihtelee seuraavasti:

Tiedekunta La itosk irjasto ja

H e lka -lue tte lo itu ja M u ita  la itoskokoe lm ia

Teologinen 3 2
Oikeustieteellinen 3 (muutamia)
Lääketieteellinen 28 (muutamia)
Humanistinen 11 (muutamia)
Matemaattis-luonnontieteellinen 17 (muutamia)
Kasvatustieteellinen - (muutamia)
Valtiotieteellinen 5 (muutamia)
Maatalous-metsätieteellinen 23 -

Eläinlääketieteellinen - (muutamia)
Erillislaitokset 2 (muutamia)
Yhteensä 92

Laitoskirjastojen ja -kokoelmien määrä on edelleen huomattava varsinkin lääketieteel
lisessä ja maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Matemaattis-luonnontieteelli- 
sessä sekä humanistisessa tiedekunnassa kirjastopalveluiden kokoaminen muutamiin 
keskitettyihin yksikköihin on parhaillaan käynnissä.

Varsinkin humanistisessa tiedekunnassa on käytäntönä, että laitokset itse vastaa
vat tutkimusaineistojen hankinnasta. Esimerkiksi englannin kielen laitos on hankkinut 
omilla varoillaan laajan ja arvokkaan englanninkielisen kirjallisuuden elektronisen 
tekstikorpuksen (Literature Online), vuosilisenssin. Siihen on liitettynä myös moni
puolinen viitetietokanta. Periaatteessa korpus on kaikkien yliopistolaisten käytettävis
sä, mutta laitoksella ei ole resursseja sen käytettäväksi asettamiseen. Vastaavia tapauk
sia löytyy muiltakin laitoksilta.

Tarkasteltaessa tiedekunnittain laitosten kirjallisuusaineiston hankintoja huoma
taan, miten kirjastoihin hankitun aineiston ja kokonaishankinnan välinen erotus vaih
telee. Erikoisin on tilanne lääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa kirjasto(je)n han
kintamenoissa näkyy myös EVO-rahoituksen osuus, joka puuttuu yliopiston kirjanpi
totiedoista. Tarkasteltavaksi on valittu vuosi 1998, jolloin matemaattis-luonnon- 
tieteellisen ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kirjastotoimi oli vielä erillään.

Kuvaaja 13 havainnollistaa tilannetta. Erillislaitosten kohdalla kirjastotilaston ai
neisto käsittää lähinnä HYK:n ja Opiskelijakirjaston hankinnat. Siitä huolimatta muu 
erillislaitosten kirjallisuuden hankinta on huomattavaa, yhteissummaltaan noin 4,5 
mmk.
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Kuvaaja 13: T iedekuntien k irja llisuusaineistohankinnat v. 1998

Huomio kiinnittyy myös hallintoviraston osastojen kirjallisuuden hankintoihin, jotka 
tarkasteluvuonna muodostivat yhteensä runsaan 0,6 mmk:n kuluerän. Hallintoviraston 
sisäiset hankinnat ovat analogia laitoskokoelmiin: ne ovat käytännössä luetteloimatto
mia -  ainakaan aineistoa ei ole viety kirjastojen yhteisluetteloon -  ja lisäksi kokoelmat 
ovat ainoastaan suppean ryhmän käytössä.

H allintoviraston kirjallisuushankintoihin käytettävien määrärahojen yhteissum 
maa on syytä tarkastella vuosittain. M ikäli se edelleen liikkuu 0,5 mmk:n y li menevissä  
summissa ja  huomattava osa aineistosta jä ä  hallintoviraston yksiköille, on syytä har
kita hankitun aineiston luettelointia kirjastojen yhteisluetteloon.

Osa hankitusta aineistosta, kuten osa tiedotuksen lehtitilauksista, menee yliopis
ton sisäisenä palveluna hallintoviraston ulkopuolelle, mm. päärakennuksen ja Porthani
an lehtisaleihin.

Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen huomattava kasvu on merkinnyt varsinkin tut
kimusryhmien hankkiman kirjallisuuden merkittävää lisääntymistä aivan viime vuosi
na. Koska kirjanpitotietojen perusteella ei voida päätellä, onko aineisto hankittu kirjas
toon vai projektille, on yksityiskokoelmien’ karttumista vaikea seurata. Käynnit muu
tamissa tutkimusyksiköissä osoittavat, että ’piilokirjastoja’ syntyy varsin helposti. Täl
laisten aineistojen saattaminen yleisesti saataville on kiireellinen tehtävä. Pelisäännöis
tä tulee sopia sekä kokoelmien haltijoiden että lähimpien kirjastojen kesken

Kirjastojen välinen koordinaatio aineiston hankinnassa

Nykyisenkaltainen yliopiston kirjasto-organisaatio, joka perustuu näennäisen selkeään 
työnjakoon, mutta samalla toimii jakautuneena hyvin moneen pieneen kirjastoyksik-
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köön, edellyttää aktiivista ja hyvin toimivaa keskinäistä koordinaatiota. Tämä koskee 
niin hankintoja kuin lainaustoimintaakin. Tehokkain koordinaattori on Helka-järjestel- 
mä, johon on mahdollista tallentaa bibliografiset tiedot jo aineiston tilausvaiheessa, 
jolloin asiakas voi seurata tilannetta lähes on-line-periaatteella.

Kirjastojen välisessä työnjaossa, erikoistumisessa ja palveluiden suuntaamisessa 
nykyinen organisaatiorakenne ei toimi riittävästi, ellei kokonaisuutta koordinoida kes
kitetysti. Kirjastojen ristikkäiskäyttö merkitsee myös asiakkailta juoksutusta paikasta 
toiseen, mikä ainakin opettajien ja tutkijoiden kohdalla usein merkitsee tarvittavan ai
neiston hankkimista Varmuuden vuoksi’ myös omaan tai laitoksen hyllyyn.

Varsinkin, jos laitoskirjastot pitävät kokoelmansa suljettuina Ulkopuolisilta’ ve
doten siihen, että aineisto on laitoksen varoin hankittu, ollaan reviirin varjelussa menty 
jo liian pitkälle. Siellä, missä kirjallisuutta ja muuta aineistoa on hankittu julkisin va
roin, tulee sen olla myös vähintään yliopiston sisällä myös julkisesti saatavilla. Tämä 
merkitsee velvoitetta myös luetteloida kaikki ju lkisin  varoin hankittu aineisto yhteiseen  
luetteloon ja  asettaa se mahdollisuuksien mukaan muidenkin kuin projektiin tai laitok
seen kuuluvien saataville. Jos tuntuu, ettei yksiköllä ole tähän riittäviä resursseja, on 
syytä tarkistaa hankintapolitiikkaa. On todennäköistä, että kirjastoammatillinen työ 
voidaan tehdä taloudellisemmin isommissa yksiköissä. Ainakin eläinlääketieteellises
sä tiedekunnassa toimii kollegiaalinen tutkimuskirjallisuuden hankintaperiaate, jonka 
mukaan kaikki tiedekuntaan hankittu kirjallisuusaineisto luetteloidaan yhteisluetteloon 
ja on kaikkien tiedekunnassa työskentelevien käytössä.

Nyt, kun pääosasta projektirahoitusta erotetaan keskitetty overhead-osuus, tulisi 
siitä osa osoittaa kirjastopalveluihin. Tämä on tärkeää, jotta projektien varoin hankittu 
aineisto voidaan luetteloida kirjastojen yhteisluetteloon ja saada siten yleiseen tietoi
suuteen. Tarvittaessa on mahdollista merkitä osa aineistosta ’ei lainausta, vain virka
käyttöön’ -maininnalla.

Erityiskysymyksen, joka tosin tulee usein vastaan laitoksilla, muodostavat erilai
set kirjallisuusjäämistöt. Ne voivat olla paitsi lahjoituksia myös ilman mitään sopi
musta laitoksen hyllyyn edesmenneeltä opettajalta jäänyttä kirjallisuutta, jonka säilyt
tämiseen laitos tuntee sitoutuvansa vähintään moraalisesti.

Johtopäätöksiä

Kirjastojen aineistovalinta on akateemista yhteistyötä parhaim m illaan: siinä y h 
distyvät tutkijan ja  opettajan alakohtainen asiantuntemus ja  kirjastoammattilaisen  
laaja kirjallisuus alan tuntemus. A ineiston hankinnassa on aina kysymys kom pro
misseista: jo s  vahva tutkija-opettaja saa aina kaiken, m itä haluaa, m uut jä ä vä t  
helposti ilman. K irjastonhoitajan tehtävänä on pyrk iä  tasapainottamaan tilannet
ta. Hän kohdentaa aineistoa kaikille kehysorganisaatiossa edustettuina oleville 
aloille hankintaehdotusten lukumäärään katsomatta.

Arvioinnin yhteydessä on noussut esiin jo itakin  näkökohtia, jo iden  perusteella saat
taisi olla syytä olettaa, ettei edellä kuvattu yhteistyö toimi täysin moitteettomasti. 
Jonkin verran esiintyy epätasaisuutta kirjastojen välillä, mutta ne kaikki tuntevat
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vastuunsa ja  tasapuolisuuden vaatimuksen. K irjastonjohtajien keskinäinen vuoro
vaikutus ja  yhteistyö on omiaan kehittämään herkkyyttä tällä alueella edelleen.

Erityisesti silloin, kun erilaiset lähtökohdat om aavat yksikö t siirtyvät käyttämään 
yhteisiä  kirjastopalveluna, on vaarana, että osa käyttäjistä kokee, ettei heidän ään
tään kuulla riittävästi eikä heidän tarpeitaan oteta vakavasti huomioon. Toiminta
kulttuurien erot ja  erot kirjastoaineistojen käytössä saattavat muodostaa tarpeet
tomia esteitä hedelm älliselle yhteistyölle. Joissakin tapauksissa seurauksena voi 
olla oman, erillisen laitoskirjaston muodostaminen. Tällöin tulee yhteistyöhön p a 
neutua erityisen huolellisesti ja  purkaa taustalla m ahdollisesti olevat ennakko
luulot.

On suositeltavaa, että jo ko  oppiaineittain, laitoksittain tai yleisem m in tieteenaloit
tain muodostetaan asiantuntijaryhmiä, jo iden  tehtävänä on toimia kirjastojen ai- 
neistovalintojen tukena. Ryhmiin tulee valita mahdollisimman tasa- ja  monipuoli
nen edustus, jo tta  myös aineisto on riittävän edustavaa.

On syytä muistaa, että tiivistys ja  laitoskokoelmien välttäminen ei ole itsetarkoitus, 
vaan kirjastotoimintojen keskittäm isellä on mahdollista luoda toimivampia ja  p a 
rempia edellytyksiä ammatillisesti hoidetuille, monipuolisille ja  laadukkaille p a l
veluille.

Yliopiston tulisi laatia selkeät ohjeet laitoksille lahjoituksina tai muutoin luovutet
tujen kirjallisuusaineistojen säilyttämisvelvoitteista. Ohjeissa tulisi ottaa huomi
oon ne erilaiset vaihtoehdot, jo iden  kautta aineisto on laitokselle joutunut. Tämä 
on erityisen tärkeä ja  kiireellinen tehtävä nyt, kun m onet laitokset ovat muuttamas
sa uusiin, kenties nykyisiä ahtaampiin tiloihin.

3 .1 .4  R ah o itu sm u o d o t ja  resurssien  
koh d entam in en

Kirjastot ja tulosvastuu

Kirjastojen rahoitusmuodot vaihtelevat riippuen siitä, mikä on niiden organisatorinen 
asema. Helsingin yliopiston kirjastolaitos poikkeaa useista nuorten yliopistojen kirjas
to-organisaatioista siinä, että täällä kirjastot kuuluvat osana kehysorganisaatioonsa eli 
joko tiedekuntaan tai laitokseen, riippuen siitä, kumman tarpeita tyydyttämään ne on 
alun pitäen perustettu. Ainoastaan HYK: 11a on alusta saakka ollut tiedekunnista riippu
maton asema. Varsin myöhään siitä ovat eriytyneet Opiskelijakirjasto, josta muodos
tettiin itsenäinen konsistorin alainen erillislaitos ja Luonnontieteiden kirjasto, joka lii
tettiin ensin matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan ja pian sen jälkeen osaksi 
Viikin tiedekirjastoa. HYK:n lisäksi yliopiston sisällä toimi kolme valtakunnallista, 
OPM:n erillistukea nauttivaa keskuskirjastoa: Lääketieteellinen keskuskirjasto (joka 
sekin oli konsistorin alainen erillislaitos), Maatalouskirjasto ja Metsäkirjasto. Keski-
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tetty rahoitus on loppunut kuitenkin jo useita vuosia sitten, minkä jälkeen yliopisto on 
omaan päätökseensä perustuen tukenut niitä omista varoistaan tuntuvilla summilla.

Tiedekunnat ja laitokset ovat huolehtineet kirjastoista omien resurssiensa salli
missa rajoissa. Jos kirjastoon on oltu kutakuinkin tyytyväisiä, sen toimintaedellytykset 
on pyritty turvaamaan. Jos taas luottamus on syystä tai toisesta alkanut rakoilla, ei 
kirjastosta ole huolehdittu riittävästi ja se on alkanut näivettyä samalla kun tutkijoiden 
huoneisiin ja laitoksen muihin tiloihin on alkanut kertyä Villiä’ kirjallisuutta, jota on 
hankittu milloin milläkin rahoituksella.

Tulosvastuuajattelu vaikuttaa kirjastojen väliseen työnjakoon sekä yliopiston si
sällä että yliopiston ja eräiden muiden kirjastojen välillä. Rahoittajatahon kanssa sol
mitun tulossopimuksen katsotaan nyt entistä enemmän merkitsevän toiminnan koh
dentumista sopimuksessa määriteltyjen tulostavoitteiden alueelle, mikä yliopistoissa 
tarkoittaa nimenomaan opetusta (suoritettavia tutkintoja) ja tutkimusta, tulevaisuudes
sa mahdollisesti myös yhteiskunnallisia palveluita. Muut julkishallinnon organisaatiot 
vastaavat palveluidensa kohdentamisesta omille vastuutahoilleen. Esimerkkinä tästä 
on Eduskunnan kirjasto, jonka toiminnan painopiste nähtävästi suuntautuu entistä sel
keämmin Eduskunnan sisäisiin palveluihin.

Silloin, kun tiedekunta tai laitos on nähnyt kirjaston kiinteäksi ja tuloksen kan
nalta keskeiseksi osaksi akateemista yhteisöä, on sen resurssoinnista huolehdittu myös 
vaikeina aikoina. Jos kirjaston on nähty syövän keskeisten toimintojen rahoitusosuut
ta, on kirjastolta oltu valmiita leikkaamaan ensimmäiseksi. Kirjastojen rajaaminen tu
losajattelun perusteella jotenkin Ongelmallisiksi’ rahoituksen kannalta osoittaa puut
teellista kykyä nähdä kokonaisuuksia ja rajoittunutta asiayhteyksien tajua. Samalla ta
valla kuin laboratoriossa tarvitaan reagensseja ja muita tutkimusvälineitä, kaikilla tie
teenaloilla tarvitaan painettua tai elektronista aineistoa tutkimuksen ja opiskelun tuek
si. Yhtä hyvin tutkimustulokset kuin valmistuvien tutkintojen määrä ovat sidoksissa 
käytettävissä olevaan kirjalliseen aineistoon. Tulosvastuuajattelu ei siis sinänsä ole kir
jasto ille  ongelmallinen, vaan lopputulos riippuu siitä, nähdäänkö ne koko organisaati
on tuloksen kannalta välttämättöm iksi palvelulaitoksiksi.

Kirjastoilla voi kuitenkin olla tehtäviä, joita rahoittavat organisaatiot eivät kaikil
ta osin välttämättä miellä oman tuloksensa kannalta keskeisiksi. Näiden tehtävien ra
hoituksessa on tarpeen miettiä kehysorganisaatioon kohdistuvia paineita vähentäviä 
ratkaisuja, esimerkkinä yliopiston omista varoistaan kirjastoille kohdentama yhteis- 
kunnallisuuserä, jonka myöntämiskriteereistä kerrotaan tuonnempana kirjastojen mui
den rahoitusmuotojen yhteydessä.

Myös kirjastojen perinteinen yhteistoimintaverkosto-ajattelu kärsii, mikäli yllä
pitäjäorganisaatio haluaa kiinnittää entistä voimakkaammin huomiota kirjaston rooliin 
sisäisten palveluiden turvaajana. Tällöin menetetään helposti kirjastoille perinteisesti 
kuulunut yhteistyön ja ulospäin suuntautumisen vahvuus: sen sijasta ne sulkeutuvat ja 
kääntyvät sisäänpäin, kohden omaa organisaatiota ja sen entistä selkeämmin rajattuja 
palvelutarpeita.
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M aksuttomat vai maksulliset kirjastopalvelut?

Kirjastojen toiminnan rahoitus on koko sodanjälkeisen ajan perustunut yhteiskunnan, 
siis veronmaksajien, tukeen. Tästä peruslähtökohdasta on aika ajoin keskusteltu, mutta 
sen oikeutusta on harvoin kiistetty. Myös osana korkeakoululaitosta kirjastot nähdään 
itseoikeutettuina maksuttomien palveluiden tarjoajina varsinkin organisaation sisäisel
le käyttäjäkunnalle eli tutkijoille, opettajille ja tutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Keskustelua palveluiden maksullisuudesta on aiheuttanut niiden tällä hetkellä 
vapaa saatavuus kaikille halukkaille. On herätetty kysymys, eikö organisaation ulko
puolisilta käyttäjiltä tulisi periä kohtuullinen korvaus, koska tästä käytöstä ei koidu 
yliopistolle välitöntä tulosta. Toisaalta voidaan esittää argumenttina, eikö juuri tämän 
tyyppinen toiminta kuulu yliopiston kolmanteen tehtävään, yhteiskunnalliseen vai
kuttavuuteen? Kun yliopisto ylläpitää yhteiskunnan tuella huomattavaa kirjastopalve- 
luorganisaatiota, onko sen toiminnan turvaamisen kannalta tarkoituksenmukaista pyr
kiä aktiivisesti rajoittamaan palveluita Ulkopuolisilta’ käyttäjiltä ja siten vetää rajaa 
tiedemaailman ja kadunmiehen’ välille?

’Käyttäjä maksaa’ -  on nyky-yhteiskunnan slogan, jonka soveltuvuutta akatee
misiin kirjastopalveluihin on syytä tarkastella erikseen. Ei ole kovin pitkä aika siitä, 
kun tiedekuntien seminaarikirjastoihin vaadittiin maksullinen kirjastokortti. 1970- ja 
-80-luvun trendi edellytti kuitenkin kaikkien maksujen poistumista ja kulujen katta
mista täysimääräisesti yhteiskunnan varoin. Suomen ja muiden Pohjoismaiden korkea
koulut tulivat vähitellen tunnetuiksi kautta maailman maksuttomuudestaan, mikä mer
kitsi ongelmia, kun ulkomaalaiset opiskelijat halusivat päästä tänne sankoin joukoin 
opiskelemaan. Erityisesti 1990-luvun alkupuolen lamavuodet nostivat uudelleen esiin 
kysymyksen joidenkin koulutuspalveluiden maksullisuudesta. Tällöin virisi jälleen kes
kustelu myös maksullisesta kirjastokortista. Ammattikorkeakouluiksi kehittyneiden 
oppilaitosten lisääntynyt kirjallisuuden tarve on havaittu jossain määrin myös yliopis
ton kirjastoissa, mikä on herättänyt huolta.

Niinpä maksullisuusmahdollisuus oli yliopiston hallinnon edustajien toivomuk
sesta mukana myös kirjastoarviointiin kuuluneessa ovensuukyselyssä. Kysymys muo
toiltiin seuraavasti:

M iten suhtautuisit siihen, että Helsingin yliopiston kirjastokortti olisi maksullinen (5 0 -  
200 mk)?
• OK, jos maksulla kehitetään kirjastoja
• Vastustan, mutta joutuisin hankkimaan
• Vastustan, en hankkisi.

Lomakkeen jättäneistä peräti 24 % suhtautui positiivisesti, 56 % vastusti maksullista 
korttia, mutta hankkisi sellaisen, 10 % ei hankkisi, 10 % ei vastannut kysymykseen. 
(Satunnaisille asiakkaille tarjottiin mahdollisuus jättää vastaamatta lomakkeen viimei
siin kysymyksiin, mm. tähän.). Positiivisten vastausten osuutta tulkittaessa on kuiten
kin huomattava kysymyksen pehmentämiseksi liitetyt sanat kirjastojen kehittämisestä.

Positiivisimmin maksulliseen korttiin suhtautuivat asiakkaat pienessä Kansatie
teen kirjastossa (55 %; vastaajia kaikkiaan 29), Hammaslääketieteen kirjastossa
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(38 %), Kouvolan kääntäjäkoulutuslaitoksessa (33 %) sekä HYK:issä ja oikeustieteel
lisessä tiedekuntakirjastossa (molemmissa 30,5 %). Käyttäjäkunnaltaan nämä kirjastot 
ovat heterogeenisiä. On mahdollista, että niiden asiakkaat kokevat erityistä tarvetta 
kirjastojen kehittämiseen.

Vastaajaryhmistä maksulle suopeimpia olivat yliopiston muu kuin tutkimus- ja 
opetushenkilökunta. Vastustus (vastustan, mutta joutuisin hankkimaan) oli selkeintä 
Filosofian kirjastossa (80 %) Svenska Social- och kommunalhögskolanissa (70 %) sekä 
1. vuoden opiskelijoilla (62 %). Vastaajaryhmistä kirjastonkäytöstä mieluummin luo
puvia kuin maksavia oli eniten Fysiikan ja Kemian kirjastoissa (24 ja 21 %) sekä Ter- 
kossa (19,5 %).

Keitä ovat ne n. 10 % (707 henkeä) vastaajista, jotka luopuisivat yliopiston kir
jastojen käytöstä, jos se olisi maksullisen kortin takana? Suurin osa heistä (437 hen
keä) on yliopiston perusopiskelijoita, joista siis lähes viidennes jättäisi maksullisen 
kirjastokortin hankkimatta. Ulkopuolisista opiskelijoista (549 vastaajaa) maksu karsisi 
neljänneksen tai viidenneksen. Julkisen tai yksityissektorin työasioissa kirjastoissa käy
neistä noin 100 vastaajasta joka kymmenes ei hankkisi korttia. Runsaasta 200 vastan
neesta yksityishenkilöstä maksullinen kortti olisi karsinut neljänneksen.

Jos Suomen lainsäädäntöä muutettaisiin niin, että maksun periminen kirjastojen 
paikalliskäytöstä tai ainakin kotilainauksesta olisi mahdollista, jos maksua ei kuiten
kaan perittäisi oman yliopistoyhteisön jäseniltä ja jos kirjastopalvelujen kehittämi
nen” saataisiin uskottavaksi, vajaalta kymmenennekseltä kirjastojen asiakkaista voi
taisiin saada vuosittaisia maksutuloja. Huomattava osa yliopistoyhteisön jäsenistä puo
lestaan joutuisi lunastamaan jonkun toisen kirjaston, esim. Eduskunnan kirjaston tai 
Helsingin kauppakorkeakoulun kirjaston kortin.

Kirjastojen maksuttomuuden periaate ei ole yh tä  vahva kirjaston asiakkaiden ajat
telussa kuin se on kirjastoam m attilaisilla. Suurinta m aksuhalukkuus näyttäisi ole
van niiden kirjastojen asiakkailla, jo iden  palvelu t lienevät puutteellisim m atja  jo is 
sa siis kehittämistarve on suurin. Helsingin yliopiston kirjastopalveluiden asetta
minen ulkopuolisille yksittä isille paikalliskäyttäjille m aksulliseksi tuottaisi niin 
rajoitetusti taloudellista hyötyä ja  toisaalta rikkoisi niin ilmeisesti pohjoism aisia  
tiedon vapauden periaatteita vastaan, että asiaa lainsäädäntömuutoksineen ei kan
nata lähteä ajamaan.

Kirjastoissa on kuitenkin syytä seurata asiakas- ja  lainaajarakennetta ja  käynnis
tää neuvottelut sellaisten tahojen kanssa, jo tka  huomattavalla volyymillä ja  syste
maattisesti käyttävät Helsingin yliopiston kirjastopalveluja. Tällöin on varaudut
tava vastaaviin neuvotteluihin niiden kirjastojen kanssa, jo ita  Helsingin yliopisto  
käyttää runsaasti. Selkeä ulkoistaminenkin voi jo issa in  tapauksissa tulla kysym yk
seen, jo llo in  myös ostopalvelun sisältöön voi vaikuttaa.
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M aksullinen palvelutoiminta ja kirjastojen muut tulot

Vain muutamilla kirjastoilla on mittasuhteiltaan merkittävää maksullista toimintaa. 
Kuvaaja 14 kertoo nykyisen tilanteen.

Maksullisia palveluita on eniten Katti-kirjastolla ja Terkolla, vähemmän muilla. 
Kaukopalveluiden muuttuminen maksullisiksi on vähentänyt niiden käyttöä ja samalla 
merkitystä myös rahoitusmielessä. Opiskelijakirjaston tulot koostuvat pääasiassa lai
nojen myöhästymis- ja varausmaksuista, mikä näkyy yllättävänkin korkeana rahoitus
osuutena (n. 20 % koko Opiskelijakirjaston rahoituksesta). Myöhästymisilmoitukset 
ovat liiketaloudellista toimintaa. Muut tulot koostuvat erilaisista eristä, kuten HYK: 11a 
valtakunnallisesta hankerahoituksesta, Terkolla ja klinikkakirjastoilla EVO-rahoituk- 
sesta ja useilla kirjastoilla mm. työllisyysvaroista.

Viime vuosina lisääntynyt hankerahoitus näkyy kirjastoista voimakkaimmin 
HYK:ssa. Sen budjettirahoituksesta vuodelle 2000 hankerahoituksen osuus on 5 mmk. 
Tämän lisäksi 17,7 mmk kohdentuu Kansallinen elektroninen kirjasto- eli FinELib- 
ohjelmaan. Myös muut kirjastot ovat olleet aktiivisia hankerahoituksen hankkimises
sa, mutta sen osuus on niissä kuitenkin HYK:a pienempi.
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Kuvaaja 14: Kirjastojen rahoitusm uodot v. 1999

Yliopisto on viime vuosina tukenut kirjastojen toimintaa jakamalla omista varoistaan 
nk. yhteiskunnallisuusrahaa, jonka jakoperusteet on määritelty vuonna 2000 seuraa
vasti: (1) Kirjaston valtakunnalliset tehtävät (mm. entiset keskuskirjastotehtävät), 
(2) Yliopistolliset kehittämistehtävät (kuten oppimiskeskusten suunnitteluja toteutus,
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verkkokäytön kehittäminen, tiedonhaun opetuksen kehittäminen ja suunnittelu) ja (3) 
kirjastojen ulkopuolinen käyttö. Vuonna 2000 tätä rahaa on ollut käytettävissä yhteen
sä 7,51 mmk.

Kokonaisuutena kirjastojen rahoituksesta noin 80 % on budjettivaroja. Paneeli 
esittää eräitä näkökohtia maksullisten palveluiden lisäämiseksi, mutta on selvää, ettei 
nykyistä toimintaa voida oleellisesti tukea ulkopuolisille tarjottavien maksullisten pal
veluiden katteella ainakaan humanistisilla aloilla. Kirjastot eivät myöskään ole riittä
vän orientoituneita taloudellisesti kannattavaan toimintaan, koska ne ovat tottuneet 
kulttuuriin, jossa julkisista, verovaroin tuotetuista palveluista ei peritä maksuja. Tulos
vastuun ulottaminen myös viranomaisorganisaatioihin on merkinnyt jonkinasteista aja
tustavan muutosta. Ehkä tässä kohden tarvittaisiin asenteiden uudelleenarviointia, jot
ta asiaan saataisiin korjausta.

Kirjastojen resurssit perustuvat 80 %:sesti budjettirahoitukseen. Niiden aktiivi
suus hankkia muuta rahoitusta on suhteellisen vähäinen, muutamia poikkeuksia  
lukuun ottamatta. Koska kannattavalla maksullisella toiminnalla ei sanottavasti 
voida hankkia lisäresursseja muuhun toimintaan, ei sen m erkitystä tule ylikoros
taa, joskin  paikoin myös tämä mahdollisuus on syytä ottaa vakavasti.

Resurssien jakautum inen kirjastoyksiköittäni
Kirjastojen kokonaisresurssoinnin jakauma käy ilmi kuvaajasta 15.

Eläinlääketiet.
Maat.-metsät. kiriast0 
kirjastot

Matem.-luonnontiet. 
kirjastot

Lääketiet. tdk:n 
kirjastot

HYK

Hum.-yht.kuntatiet.
kirjastot

Opiskelijakirjasto

Kuvaaja 15: K irjastoresurssien jakaum a vuonna 1998

Kuvio osoittaa selkeästi, miten HYK:n osuus Helsingin yliopiston kirjastolaitoksesta 
muodostaa lähes puolet. Tarkasteltaessa HY:n kirjastojen kokonaisuutta miltä kannalta 
tahansa, kohdataan aina sama todellisuus. On tärkeää, että Kansalliskirjaston osuus
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pidetään mahdollisimman hyvin erillään arvioitaessa Helsingin yliopiston kirjastolai
toksen volyymia ja  sen suhdetta mm. muihin yliopistoihin.

On hyödyllistä tarkastella varainkäyttöön perustuvien osuuksien muutoksia kir
jastoittani / kirjastoryhmittäin 1990-luvulla. HYK:n hankintojen muita kirjastoja suu
rempi supistus näkyy vuosikymmenen puolivälissä, mutta muutoin voimasuhteet ovat 
säilyneet jokseenkin ennallaan. Ainoa selvästi havaittava alakohtainen suhteellisen 
osuuden nousu koskee lääketieteen alaa, jonka osuus vuodesta 1995 vuoteen 1998 on 
lähes kaksinkertaistunut (kuvaaja 16). Opiskelijakirjaston suhteellisen osuuden tasai
nen pieneneminen on luonnollista seurausta työnjaosta muiden kirjastoyksiköiden 
kanssa, kun vastuu luonnontieteiden kurssikirjallisuuden hankinnasta on siirtynyt tai 
siirtymässä Meilahteen, Viikkiin ja Kumpulaan.

HYK

HB— Opiskelijakirjasto

Hum.-yht.kuntatiet. kirjastot

- e -  Lääketiet. tdk:n kirjastot
..^ .. Matem.-luonnontiet.

kirjastot
Maat.-metsät. kirjastot 

—I— Eläinlääketiet. kirjasto

Kuvaaja 16: Kirjastojen kokonaism eno-osuudet kirjastoryhm ittä in  1990-luvulla

Kirjastojen resurssikehitys
1990-luku muodostaa sinänsä kiinnostavan, joskin eräiltä osin jossain määrin masentavan 
kappaleen kiijastohistoriassa. Vuosikymmenen alkupuoliskon lamavuodet leikkasivat yli
opistojen kokonaisrahoitusta ja samalla kirjastot menettivät huomattavan osan perusrahoi
tuksestaan. Aineistohankintojen osalta aihetta käsitellään luvussa 3.1.3. Yliopistokirjasto
jen menokehitys vuosina 1986-1997 käy ilmi seuraavasta kuvaajasta 17.
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Kuvaaja 17: Y liop isto jen kirjastom enot % korkeakoulum enoista  1990-luvulla

Kirjastojen kokonaismenot ovat pienentyneet suhteessa muihin korkeakoulumenoihin 
jyrkimmin 1990-luvun alussa. Vuodet 1992 ja 1993 muodostavat sinänsä erikoisen 
hyppäyksen, joka johti huomattavan jyrkkään laskuun vuosina 1994 ja 1995. Lasku 
jatkui edelleen, joskin loivempana, vielä seuraavina vuosina.

Helsingin yliopiston vastaava kehitys -  tosin muutamaa vuotta myöhemmin -  on 
esitetty kuvaajassa 18. Vuodesta 1990 vuoteen 1999 Helsingin yliopiston kirjastomenojen 
osuus yliopiston kokonaismenoista näyttäisi muuttuneen vain alle prosenttiyksikön ver
ran. Kuvaajan perusteella vaikuttaisi siltä, että valtakunnallisella tasolla vielä vuonna 1997 
jatkunut lasku olisi Helsingin yliopiston kohdalla jo kääntynyt lieväksi nousuksi, joka on 
jatkunut siitä lähtien. Nousu perustuu huomattavalta osin lisääntyneeseen hankerahoituk
seen, johon kuuluvat myös HYK:n valtakunnalliset hankkeet, kuten FinELib. Näiden las
keminen yksinomaan HY:n hyväksi antaa väärän kuvan kokonaisuudesta.

Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kokonaism enot eivät ole 1990-luvulla vä
hentyneet yh tä  radikaalisti kuin on annettu ymmärtää. M enorakenteen muutos vuo
sikymmenen lopulla heijastaa kirjastoalan yleistä  rakennemuutosta: lisäykset muo
dostuvat pääosin hankerahoituksesta, jo n ka  avulla on mahdollista vaikuttaa toi
minnan painopisteiden muutokseen.
HYK: n kansalliskirjasto tehtäviin liittyvien hankkeiden sisällyttäminen Helsingin  
yliopiston kirjastomenoihin on oikeutettua ainoastaan osittain. Esim erkkinä on 
Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) valtakunnallinen rahoitus (v. 2000  
yht. 17,7 mmk), jo n ka  turvin elektronisen aineiston leviäminen turvataan kaikille 
yliopistoille.

Tiedekunnittain kiijastokustannukset esitetään kuvaajassa 19.
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Kuvaaja 18: Helsingin y liop iston  kirjastom enojen osuus kokonaism enoista  1990- 
luvulla KOTA-tietokannan mukaan

Kuvaaja havainnollistaa hyvin, miten humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla kir- 
jastomenot ovat suhteellisesti korkeimmat verrattuna tiedekuntien kokonaismenoihin. 
Poikkeuksen tekee kasvatustieteellinen tiedekunta, jonka suhteellisesti pienempää 
osuutta kirjastokustannuksista selittää osittain aineiston keskimäärin muita aloja hal
vempi hankintahinta. Vastaavasti luonnontieteellisillä aloilla aineiston kalleudesta huo
limatta panostus kirjastotoimintoihin on keskustakampuksen aloja pienempää. Niillä 
kirjastojen merkitys on perinteisesti erityyppinen, koska julkaistu aineisto peilaa ensi 
sijassa varsin kalliiseen laboratoriotyöskentelyyn tukeutuvia tutkimustuloksia.

Kuvaaja 19: T iedekuntien osuudet kokonaism äärärahoista ja  kirjastokustannuksista
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Kirjastomenojen osuus yliopistoittain

Kirjastomenoja on kiinnostavaa tarkastella valtakunnallisesti myös yliopistoittain. Täl
löin saamme seuraavan kuvaajan (Kuvaaja 20):

Kuvaaja 20: Y liop isto jen osuudet korkeakoulujen kokonais- ja kirjastom enoista  
v. 1999

Helsingin yliopiston osuus kaikista yliopistoista yhteensä mitattuna tilinpäätösten lop
pusummilla on runsaat 20 %, kun taas kirjastomenojen osuus on HYK mukaan lukien 
peräti 32 %, mutta ilman sitä vain puolet edellisestä eli 16 %. Muiden yliopistojen 
osalta käyrät ovat lähes identtiset, paitsi Teknillisen korkeakoulun ja Tampereen tek
nillisen korkeakoulun kohdalla, joissa ainakin tilastoidut kirjastokustannukset näyttäi
sivät muodostavan selvästi kehysorganisaatiotaan pienemmän osuuden koko yliopis
tolaitoksesta.

Myös kirjallisuuden hankintamenojen ja henkilöstömäärien vertailu yliopistoit
tain on kiinnostava. Huomataan, että ilman HYK:a Helsingin yliopiston kohdalla ko- 
konaiskirjastomenot ja kirjastojen henkilöstömäärä suhteessa kehysorganisaation ko
konaismenoihin ja vastaavasti henkilöstömäärään ovat yhtä suuret, mutta HYK mu
kaan lukien henkilöstömäärän osuus on suhteessa hieman pienempi. Teknillisten kor
keakoulujen sekä henkilöstömäärä että kokonaismenot poikkeavat selvästi muista yli
opistoista, samoin Helsingin kauppakorkeakoulun, se tosin toiseen suuntaan. HKKK:n 
korkea henkilöstön osuus selittyy kirjaston tarjoamilla laajoilla, runsaasti henkilötyötä 
vaativilla maksullisilla palveluilla mm. yrityksille.
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Kokonais- 
kirjastomenot % 
Kirjallisuuden 
hankinnat %

■ Kirjastohenkilöstön
määrä %

Kuvaaja 21: K irjastom enojen osuus ja  kirjastohenkilöstön määrä suhteessa koko 
y liop is toon v. 1999

Kirjallisuushankintojen prosenttiosuutta ei voi verrata edellisiin lukuihin, sillä se on 
laskettu suhteessa kunkin yliopiston kokonaisbudjettiin. Tosin jopa prosenttiyksikön 
erot yliopistojen välillä merkitsevät huomattaviakin eroja. Korkein hankintoihin käy
tetty osuus löytyy Äbo Akademista ja alin jälleen TKK:sta. Myös HY:n osuus jää alle 
yhden prosentin, samoin kuin Turun yliopiston ja HKKK:nkin.

Ilman Kansalliskirjaston osuutta Helsingin yliopiston panostus kirjastotoimintoi
hin on prosentuaalisesti ainoastaan hieman pienem pi kuin maamme muissa y li
opistoissa. Täytyy kuitenkin muistaa, että HY:n H YK:sta saama hyöty on selvästi 
maamme muita yliopistoja suurempi, mutta koska sitä ei ole voitu muuttaa rahak
si, ei HYK:n kustannuksia ole myöskään voitu ja ka a  sen HY: Ile tuottamien pa lve
luiden suhteessa. Tämä jä ä  selvitettäväksi myöhemmin, kun pohditaan K ansallis
kirjaston asemaa.

Välittöm ät ja välilliset kirjastokustannukset

Kaikista kirjastoista ainoastaan HYK:n ja Opiskelijakirjaston kustannukset kohdenne
taan tiedekunnille eli niiden palveluiden käyttäjille. Kohdentaminen tapahtuu vyöry- 
tysperiaatteella joko kokonaan tai osittain käytön perusteella. Opiskelijakirjaston kus
tannukset kohdennetaan tiedekunnille kokonaan ja HYK:n osittain niiden käyttöön 
perustuen. Erillislaitoksille kustannuksia ei kohdenneta.
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Oheisesta kuvaajasta käyvät ilmi tiedekunnille kohdennettujen kiijastokustannus- 
ten osuudet (kuvaaja 22).
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Kuvaaja 22: T iedekuntien välilliset k irjastokustannukset (1000 mk) vuonna 1999

Suurin käyttäjä -  ja luonnollisesti myös markkamääräisesti suurin maksaja -  on huma
nistinen tiedekunta, jolle vyörytetään yhteensä noin 4,6 mmk HYK:n ja Opiskelijakir
jaston kustannuksista.

Tiedekuntien omat ja välilliset kirjastokustannukset ilmenevät kuvaajasta 23. 
Välillisten kustannusten osuus kaikista tiedekunnan kirjastokustannuksista poikkeaa 
edellisestä kuvaajasta sikäli, että valtiotieteellisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan 
maksamat osuudet suhteessa niiden omiin kirjastokustannuksiin ovat suuremmat kuin 
humanistisen tiedekunnan. Valtiotieteellisen tiedekunnan välilliset kirjastokustannuk
set ovat lähes yhtä suuret kuin osuus sen itse tuottamistakin kirjastopalveluista. Tämä 
perustuu yhteisesti sovittuun päätökseen siitä, että osa keskustakampuksen kirjastopal
veluista keskitetään Opiskelijakirjastoon. Lääke- ja luonnontieteelliset tiedekunnat 
maksavat vähiten, mikä perustuu niinikään sovittuun työnjakoon.

Kuvaaja osoittaa, miten työnjako tiedekuntien kirjastopalveluissa on hoidettu: 
keskustakampuksen tiedekunnat tukeutuvat selkeästi Opiskelijakirjastoon ja myös jos
sain määrin HYK:oon, muiden kampusten tiedekunnat eriyttävät omia kirjastopalve
lukaan, jotka ne itse myös rahoittavat.

Helsingin yliopiston opiskelijat ja tutkijat aiheuttavat myös melkoisesti välillisiä 
piilokustannuksia’ hyödyntämällä muiden ylläpitäjien maksamia kiijastopalveluita. 
Erityisen tyypillistä tämä on humanistisilla ja yhteiskuntatieteiden aloilla, mutta myös 
muut koulutus-ja tieteenalat hyötyvät yliopiston ulkopuolisista kirjastopalveluista. Tätä
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problematiikkaa pohdittiin luvun alussa käsiteltäessä kirjastopalveluiden maksullisuut
ta ja siihen palataan luvussa 3.2.4, jossa käsitellään ulkopuolista kirjastojen käyttöä.

Kuvaaja 23: T iedekuntien om at ja  vä lilliset kirjastokustannukset

Uuden, yhä polttavammin ratkaisua edellyttävän kustannuslajin muodostavat elektro
nisten aineistojen käyttömaksut. Kustannusten allokointi aiheuttamisperiaatteella mer
kitsee niiden sisällyttämistä laskennallisiin kustannuksiin. On tärkeää, että kaikista pal
veluista aiheutuvat kustannukset voidaan kohdentaa käytön mukaan, vaikkakin valta
kunnallisen projektirahoituksen turvin on mahdollista sekä vaikuttaa käynnistysvai
heessa aineistojen käyttötottumuksiin että saada aikaan järkeviä konsortioita suurhan- 
kintaetujen turvaamiseksi. Nämä kustannukset eivät näy esitellyissä välillisissä kus
tannuksissa, mutta niiden osuus tulee lähivuosina kasvamaan, jolloin niiden kohdenta- 
misperiaatteisiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tähän onkin tähdätty uu
silla selvityksillä, jotka on käynnistetty vuoden 2000 aikana.
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3.2  Palvelu jen kysyntä ja  ta rjo n ta

3.2.1 Y h ten e vä t ja  e riävä t käyttä jä in tress it

Asiakaskunnan rakenne

Ovensuukyselyn mukaan Helsingin yliopiston kirjastojen tiloissa käyvien asiakkaiden 
jakauma on seuraava:

□ HY:n perustutkinto-opiskelijat 70 %

h HY:n jatko-opiskelijat 6 %

□ HY:n avoimen yliopiston ja 
täydennyskoulutusopiskelijat 2 %

□ HY:n tutkijat ja opettajat 7 %

■ HY:n muu henkilökunta 1 %

□ Muut perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat 8 %

□ Muut tutkijat ja opettajat 1 %

□ Muut julkisen sektorin tutkijat 1 %

■ Yksityisen sektorin tutkijat 1 % 

m Yksityishenkilöt 3 %

Kuvaaja 24: Kirjastojen käyttä jäkunta asiakaskyselyn mukaan

Opiskelijat ovat siis suurin asiakasryhmä. Huomattava osa heidän kirjastonkäyttöään 
on kurssikirjojen lainausta ja tenttiin lukemista lukusalissa; näin etenkin kirjavaltaisil- 
la humanistis-yhteiskunnallisilla aloilla. Vaikka suuri osa keskustakampuksen kurssi
kirjojen kysynnästä kanavoituu Opiskelijakirjastoon, myös muut näiden tieteenalojen 
kirjastot ovat varsin leimallisesti opiskelijoiden kirjastoja. Esim. oikeustieteellisen tie
dekunnan ovensuukyselyn vastaajista vain 4 % oli henkilökuntaa, muut opiskelijoita 
tai jatko-opiskelijoita. Lainoista tiedekunnan opettajien osuus on kuitenkin viidennes.

Luonnontieteelliset laitoskirjastot sekä Terkko ovat enemmän tutkijakirjastoja ja 
aineisto tieteellisiä kausijulkaisuja, joiden artikkelit usein ylittävät alkuvaiheen opis
kelijoiden tason. Silti valtaosa luonnontieteellistenkin kirjastojen asiakkaista on opis
kelijoita. Matematiikan laitoksen kirjasto, joka on kirjastoista tutkijavaltaisimpia, sai 
ovensuukyselyssä noin neljänneksen vastauksistaan opettajilta ja tutkijoilta, loput opis
kelijoilta. Lääketieteen tutkijat ja opettajat käyttävät Terkkoa paljolti jo etäkäyttönä 
omilta päätteiltään. Kävijöistä yliopiston opettajia ja tutkijoita oli koko yliopiston kes
kimäärää vastaava osuus, 7,5 %. Opiskelija-asiakkaiden osuuden kirjastokohtaisiin 
eroihin vaikuttaa mm. se, onko tiedekunta tai laitos sijoittanut opiskelijakäyttöön tar
koitettuja tietokoneita kirjastoon vai muihin tiloihin.
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Opiskelijoiden suuri osuus kirjastoissa on luonnollista, onhan heidän osuutensa 
yliopistoyhteisön jäsenistäkin yli nelinkertainen henkilökuntaan verrattuna. Nimen
omaan humanistis-yhteiskuntatieteellisten tiedekuntien opiskelijamäärät suhteessa hen
kilökuntaan ovat suuret.
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0%

100%
□ Viikki
□ Kumpula
□ Meilahti

□ Keskustakampus

Perustutkinto- Jatko- Henkilö-
opiskelijoita opiskelijoita kuntaa

Kuvaaja 25: O piskelijo iden ja henkilökunnan osuudet kam puksitta in

Opiskelijoilla ei ole kirjastonkäytölleen juurikaan vaihtoehtoja. Sen sijaan henkilökun
ta pystyy kirjastojen rahoitusta ja muita kirjallisuuden hankintavaroja säätelemällä vai
kuttamaan kirjaston merkitykseen yhteisössään. Joissain tiedekunnissa huomattava osa 
henkilökunnan kirjallisuutta hankitaan muualle kuin avoimiin kirjastoihin, joko laitos
ten yhteisiin kirjakokoelmiin tai suoraan työhuoneisiin. Kokonaistaloudellisesti opis
kelijoiden ja opettajien kirjallisuuspalveluiden eriyttäminen opiskelijoille ja tutkijoille 
tarkoitettuihin on ja olisi todennäköisesti resurssien tuhlausta, mitä kysymystä käsitel
lään tarkemmin luvussa 3.1.3. Yliopiston ulkopuolisten asiakkaiden käyttöä eritellään 
luvussa 3.2.4. Joitain opiskelijoiden ja opetuksen kirjastopalveluiden erityiskysymyk
siä käsitellään luvussa 3.2.3.

Kenen kirjasto?
Kirjastot ovat olemassa käyttäjiään varten. Asiakkaista ja kirjastojen ylläpitäjistä tun
tuu toisinaan, että kirjastonhoitajat kehittävät kirjaston järjestelmiä omasta mielenkiin
nostaan eikä asiakkaiden tarpeista lähtien. Tämä ajatus kuultiin muutaman kerran myös 
arvioinnin yhteydessä, keskusteluissa eri käyttäjäosapuolten kanssa.

Kirjastonhoitajien omassa keskuudessa keskustelunaihe nousee myös ajoittain 
esiin: käytetäänkö esim. sisällönkuvailukielten hiomiseen liikaa aikaa suhteessa hiu-
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kan paremman tuloksen tuottamaan hyötyyn. Keskustelua käydään myös siitä, mitä 
kaikkia uusia tehtäviä kirjastojen on syytä aktiivisesti tarjoutua ottamaan (esim. oppi
miskeskukset, elektroninen julkaiseminen), tai olisiko joistain tarjotuista tehtävistä 
pyrittävä kieltäytymään, ainakin ilman lisäresursseja (esim. julkaisurekisterin päivi
tys). Toimeksiantajapuolella on eri tiedekunnissa erilaisia näkemyksiä siitä, miten pit
källe kirjaston toimialue voi ulottua. Lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä tie
dekunnassa kirjastojen tarttumista uusiin tehtäviin suositaan, mutta esim. humanisti
sessa tiedekunnassa sitä ei pidetä yhtä tarkoituksenmukaisena. Hämmentäviä kirjasto
jen kannalta ovat toiveet, jopa vaatimukset, joita esitetään ajattelematta niiden rahoi- 
tusvaikutuksia. Tuntuu kohtuuttomalta, jos esim. odotetaan samanaikaisesti henkilös
tömenojen vähentämistä ja pidempiä aukioloaikoja.

Arvioinnin yhteydessä käydyissä keskusteluissa ilmeni, että yliopistoyhteisön jä
senet tunnistavat, että toisille on eduksi kotilainamahdollisuus, toisille kirjan pysymi
nen vain sisäkäytössä. Myös tehokkaan karhuamisen molemmat seuraukset tunniste
taan. Muita valintatilanteita, joihin kirjastoissa jatkuvasti joudutaan ottamaan kantaa, 
käyttäjät yleensä arvioivat vain omalta kannaltaan. Hankintavarojen allokointi eri tut
kimusaloille tai julkaisutyyppeihin on tyypillinen aihe, josta kirjastojen väitetään teke
vän päätöksiä ”käyttäjiä kuulematta”. Ovensuukyselyn avovastauksissa oli joitakin 
nuorten tutkijoiden valituksia siitä, että professori pitää laitoskirjaston kirjaa pysyväis- 
lainassa, eivätkä muut pääse siihen käsiksi. Yksi siis odottaa kirjastonhoitajalta jousta
vuutta, toinen jämäkkyyttä, kolmas molempia sen mukaan mikä kulloinkin on itselle 
edullisinta.

Käyttäjien intressit ovat siis eri tiedekunnissa ja  kam puksilla erilaiset, mutta sitä  
ne ovat myös kunkin yhteisön sisällä. Siksi käsitettä ”käyttäjänäkökulm a ” olisi 
kirjastoja koskevassa keskustelussa käytettävä varovaisesti, pyrkim ättä  y leistä 
mään yhden henkilön tai ryhmän tarpeita kaikkia asiakkaita koskevaksi.

3 .2 .2  Erilaisten a ine is to tyyp p ien  m erk itys

Näkyvin muutos tieteellisissä kirjastoissa 1990-luvulla on ollut digitaalisten aineisto
jen ja palveluiden voimakas kehittyminen, minkä suuntauksen kirjastoalan asiantunti
jat näkevät jatkuvan yhtä voimakkaana eteenkin päin. Tämä heijastuu myös paneelin 
raportissa. Ohjausryhmän luonnontieteellisesti suuntautuneet jäsenet ovat digitaalisten 
aineistojen ja palveluiden aktiivisia käyttäjiä ja suosijoita, sen sijaan humanistisia ja 
yhteiskuntatieteitä edustavat jäsenet muistuttivat eri yhteyksissä, että kehitys ei heidän 
aloillaan ole ollut samanlaista. Kirjallisuuden luonteen vuoksi tieteellisen julkaisutoi
minnan muuttumiseen pääsääntöisesti digitaaliseksi ei edes uskota. Ohjausryhmän yh
teiseksi päätelmäksi tuli siten seuraava:

Yliopiston kirjastojen käyttötavat jakaantuvat karkeasti kahteen päätyyppiin, toi
saalta humanistis-yhteiskuntatieteellisiin (hum) käyttäjiin ja toisaalta lääketieteellis- 
luonnontieteellis-biotieteellisiin (med-matlu-bio) käyttötyyppeihin. Edellisille on täs
sä vaiheessa luonteenomaista painetun (vastakohtana digitaalisen) aineiston suurehko 
määrä ja monografiat, ja lähitulevaisuudessakin painettu aineisto lienee vallitseva. Li-
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säksi näillä tieteenaloilla käytetään tiedonlähteinä vanhempaa painettua aineistoa, jon
ka digitalisoimista, varsinkaan kansallisen aineiston, ei kustannus- ja/tai laatusyistä 
tultane tekemään lähivuosina. -  Hankinnan jakautuminen aineistotyypeittäin käy ilmi 
kuvaajasta luvussa 3.1.3.

Lääketieteellisessä ja suuressa osin biotieteellisessä tutkimuksessa uusin tieto 
halutaan käyttöön heti ja toisaalta tieto vanhenee nopeasti. Myös biotieteissä on kui
tenkin aloja, jotka tarvitsevat vanhaa, ei-digitaalista aineistoa vielä pitkään, esimerkik
si systematiikka ja taksonomia. Kaikilla aloilla tarvitaan ajoittain vanhojakin artikke
leita. Kemiallis-fysikaalis-matemaattisilla aloilla vallitsee osin sama tilanne.

Useimmilla luonnontieteellisillä aloilla tieteellisten artikkeleiden julkaiseminen 
digitaalisessa muodossa lisääntyy kiihtyvällä nopeudella. Digitaalisen aineiston suuri 
etu on erilaisten hakutoimintojen helppous. (Tämän vuoksi digitaaliset editiot ovat 
myös tekstejä tutkivien humanistien suosiossa.) Fyysinen kirjastossa käyminen vähe
nee, kun tutkijat ja osin opiskelijatkin lukevat ja tulostavat uudet artikkelit omilta päät
teiltään. Kirjastoille jää digitaalisten julkaisujen hallinnoiminen ja niiden käytön hel
pottaminen portaaleiden, linkitysten, hakupalveluiden jne. avulla. Nopea kehitys vaa
tii ja tkuvaa  koulutusta sekä kirjaston henkilökunnalta että käyttäjäkunnalta, mikä tu
lee varmistaa kunkin kirjaston kohdalla erikseen. Samoin tarvitaan jatkuvasti uusia tie
tokoneita ja nopeita verkkoyhteyksiä -  mutta myös hyvälaatuisia ja nopeita tulostimia, 
koska ainakaan toistaiseksi artikkeleita ei lueta vain kuvaruudulta vaan ne tulostetaan 
paperille.

Yliopistolta tämä kehitys edellyttää jatkuvaa panostusta laitteisiin. Ei ole syytä 
panna ”asioita kerralla kuntoon” vaan ehkä ottaa strategiaksi ”vähemmän mutta hy
vää”, ja tehdä kirjastoissa mahdolliseksi käyttäjien omien kannettavien tietokoneiden 
käyttämisen.

Tietyt korkealaatuista kuvantoistoa vaativat tieteenalat (mm. elektronimikrosko
pia) edellyttävät ainakin toistaiseksi painettua julkaisum uotoa. Tästäkin syystä, mutta 
myös varmistuksen vuoksi on huolehdittava, että Suomessa, mieluummin Helsingin 
yliopistossa olevassa kirjastossa, on ainakin tärkeimmistä tutkijayhteisön käyttämistä 
sarjajulkaisuista yksi painettu  kappale. Digitaalinen aineisto on riippuvaista monista 
ulkoisista seikoista (tietokoneiden ohjelmista jne.) ja mahdollisissa kriisitilanteissa tek
niikka ei ehkä toimisi. Painettujen julkaisuiden arkistointi tietenkin edellyttää sitä, että 
kustannusyhtiöt edelleen tarjoavat niitä. Tällä hetkellä pelkästään digitaaliset julkaisu
sarjat ovat harvinaisia, eivätkä ne ole saaneet laajaa lukijakuntaa verrattuna perintei
siin julkaisusarjoihin. Sen sijaan on line -julkaiseminen, jossa teksti on digitaalisessa 
muodossa luettavissa jopa ennen oikolukuvaihetta, on yleistymässä.

Koska kirjastojen käyttö on kaksijakoista, suositellaan, että tämä hyväksytään, 
eikä yritetä  keinotekoisesti kiihdyttää digitaaliseen aineistoon siirtymistä. Erityisesti 
sarjajulkaisuvaltaisten kirjastojen fyysisessä suunnittelussa on edelleen otettava huo
mioon artikkeleiden kopiointitarve eikä olettaa, että tullaan toimeen vain tietokone
päätteillä.

Koska tutkijat ovat usein -  eivät aina -  parhaiten tietoisia oman alansa julkaisu
sarjojen tilanteesta, kirjastojen hankinnoista päätettäessä tulisi verrattain laajasti ja or-
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ganisoidusti kuunnella tutkijakuntaa. Nykyinen mahdollisuus vaikuttaa FinELibin 
kautta hankittaviin julkaisuihin ei ehkä ole tutkijayhteisössä riittävän tunnettu. Valinta
menettelyn kehittäminen on kuitenkin HyELib-ryhmän työlistalla.

3 .2 .3  O p iske lijo iden  erity iskysym yksiä

Arvioinnin eri aineistoja tarkasteltaessa syntyi paikoin vaikutelma, että tiedekunta- ja 
laitoskirjastot, jotka ovat leimallisimmin opiskelijakirjastoja, ovat huonommin resurs- 
soituja ja heikommat palvelut tarjoavia kuin ne kirjastot, joiden kehittämisen painopis
te on tutkijapalveluissa. Tällaisia ovat mm. Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto sekä 
Historiallis-kielitieteellinen kirjasto, jos niitä vertaa mm. Katti-kirjastoon tai Eläinlää
ketieteellisen tiedekunnan kirjastoon. Kaikkien kirjastojen asiakkaista tosin suurin osa 
on opiskelijoita.

Opiskelijoilla on edustuksensa myös kampuskirjastotoimikunnissa ym. elimissä, 
joissa kirjastojen kehittämisasioita valmistellaan. On kuitenkin viitteitä siitä, että vai
kutusmahdollisuuksia näissä yhteyksissä ei ole käytetty täysimääräisesti hyväksi.

Kurssikirjallisuuden riittämättömyys
Useimmissa laitosvastauksissa ja valmistujakyselyissä, samoin kuin aiemmissa selvi
tyksissä (Kirja opiskeluprosessissa) toistuu kurssikirjallisuuden riittämätön saatavuus. 
Periaate, jonka mukaan kurssikirjallisuus tarjotaan opiskelijoille yhteiskunnan varoin 
kirjastojen kautta, ikään kuin osana opintotukea, on Suomessa ollut voimassa 1970- 
luvun alkupuolelta. Täydellisesti periaatetta ei kuitenkaan ole voitu toteuttaa, vaan eri
tyisesti sellaisissa opintovaiheissa, joissa suuri joukko opiskelijoita tenttii samaa teosta 
samanaikaisesti, lainakappaleista on pulaa. Täydellinen lainausperiaate ei ole miele
käskään, sillä tietty peruskirjallisuus opiskelijan olisi hyvä hankkia jatkuvaan omaan 
jatkuvaan hallintaan. Mm. lääketieteessä ja eläinlääketieteessä näin tapahtuukin. Luon
nontieteissäkin varsinaista kurssikirjallisuutta on niukasti tarjolla, ja kurssien tukena 
käytetään opettajien kokoamia monisteita. Keskustakampuksen tieteenalat puolestaan 
ovat kirja- ja kirjatenttivaltaisia, mutta nykykäytäntöön ei yleensä kuulu kirjojen osta
minen. Kun lainattavia kappaleita ei ole riittävästi Opiskelijakirjastossa tai alan kirjas
toissa, kirjoja kopioidaan, metsästetään etäisemmistä kirjastoista -  tai siirretään tentti
mistä. Ei ole myöskään epätavallista taktikoida tenttikirjojen kanssa esim. laskemalla, 
että mieluummin kannattaa lainata kirja hyvissä ajoin ja maksaa sakot kuin palauttaa 
toisen henkilön varaama kirja eräpäivänä.

Opiskelijakirjasto, joka tyydyttää suurimman osan Keskustakampuksen opiskeli
joiden tenttikirjatarpeesta, onkin kehittänyt sakotuskäytäntöään ankarammaksi niin, 
että kirjojen kierto on nyt nopeutunut ja käyttöaste tehostunut.

Keskustakampuksen tiedekunnissa kurssivaatimukset tenttikirjoineen uusitaan 
joka toinen vuosi niin, että joka vuosi on vuorossa osa tiedekunnista. Laitokset valitse
vat tenttikirjallisuuden tutkinnon tarkoituksenmukaisuutta ajatellen. Kirjastot puoles
taan pyrkivät auttamaan mm. ilmoittamalla, mitkä teokset ovat loppuunmyytyjä, jottei 
vaatimuksiin tulisi teoksia, joita on hyvin vaikea saada käsiin. Olisiko laitosten kan-
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nettava myös muuten vastuuta kurssikirjallisuuden saatavuudesta esim. välttämällä eri
tyisen kalliiden teoksien nimeämistä pakollisiksi? Tenttikirjojen valinta hinnan mu
kaan olisi vaarallinen kehityslinja. Toisaalta nykyään laitoksilla ei ole mitään tulosvas
tuuta siitä, miten niiden määräämä tenttikirjallisuus on opiskelijoiden saatavilla. Yhte
nä tilanteen ratkaisumallina mainittiin laitosvastauksissa tenttikertojen lisääminen. Ai
nakin eräältä valtiotieteen laitokselta todettiin, että myös tietyillä kursseilla jokaisella 
opiskelijalla pitäisi olla oma kirja. Käytännössä tehokas opiskelu edellyttäisi kirjasto
jen nykytilanteessa kirjan ostamista, mistä opiskelijat eivät pidä. Vastaaja odotti HYY:n 
alkavan palvella jäseniään käytettyjen kirjojen välittäjänä.

Alkuvaiheen opinnoissa suuret opiskelijamäärät saattavat tenttiä samaa teosta sa
manaikaisesti ja kirjastot vastaavasti hankkivat nimekettä suuret määrät. Muun osan 
vuodesta teosta lainataan vähän. Massakirjallisuuden käsittely kirjastoissa vaatii huo
mattavan työpanoksen kustannuksineen. Olisiko yhteiskunnan järkevämpää tukea opis
kelijoiden kirjallisuushuoltoa tukemalla esim. kotimaisen peruskirjallisuuden hankki
mista omaksi halpoina opiskelijapainoksina? (Ks. myös s. 37.)

Kirjallisuus gradu vaiheessa

Valmistujakyselyssä (204 vastausta) selvitettiin kirjallisuuden etsintää ja tavoittamista 
graduvaiheessa. Akateemisen koulutuksen tulisi antaa valmiudet etsiä ja seurata itse
näisesti oman alan kirjallisuutta. Osalle graduntekijöistä ohjaaja kuitenkin osoitti tar
vittavat lähteet valmiiksi. Osalle keskeinen osa tarvittavasta kirjallisuudesta oli ennes
tään tiedossa. Tavanomaisinta humanistis-yhteiskunnallisilla aloilla oli turvautua ensin 
oman yliopiston yhteisluetteloon Helkaan tai kaikkien yliopistojen yhteisluetteloon 
Lindaan. Se, että opiskelija ei ole opinnäytettä laatiessaan tarvinnut alanmukaisia se
kundaarilähteitä, ei välttämättä tarkoita, ettei hän niitä tuntisi. Silti herää kysymys, onko 
perehdyttäminen kunkin tieteenalan keskeisiin tutkimuskirjallisuuden seurannan ja et
sinnän välineisiin riittävällä tasolla. (Ks myös Liite X ja luku 3.2.6)

Kirjallisuuden valitseminen opinnäytetyössä valmistujakyselyn mu
kaan

Numerot 1-5 osoittavat eri tapojen tärkeysjärjestystä. (1. = vastaajille tärkein tapa ta
voittaa kirjallisuutta jne.) (Ks. ohjeistus kyselylomakkeessa liite X).

H um anistis-yhte iskuntatie teelliset alat, vastaajia 103

Tiesin Ohjaaja Painetut Viite-/abstr. Kirjaston Lähde- Internetin Kirjasto-
etsimättä osoitti bibliografiat, tieto- näyttö- luettelot hakukoneet; henkilö-

abstr.julk. kannat luettelot Linkkilistat kunnan apu
1. 6 6 2 9 62 15 3
2. 3 11 9 15 12 33 9+3 3
3. 2 14 6 4 11 23 15+1 5
4. 3 8 9 6 5 8 8+3 4
5. - 5 2 3 1 5 6+3 5
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Luonnontieteelliset alat, vastaajia 99

Tiesin
etsimättä

Ohjaaja
osoitti

Painetut 
bibliografiat, 
abstr. julk.

Viite-/abstr. Kirjaston 
tieto- näyttö- 
kannat luettelot

Lähde- Internetin 
luettelot hakukoneet; 

Linkkilistat

Kirjasto- 
henkilö

kunnan apu
1. 4 5 4 32 32 10 10+1 1
2. 7 3 15 22 25 14+3
3. 2 19 3 5 12 18 18+2 2
4. 8 5 5 4 10 9+4 4
5. - 7 4 1 2 11 4+1 6

Valmistujakyselyssä selvitettiin myös graduvaiheen kirjallisuuden saatavuutta, lähinnä 
kaukolainaustansa. Vastaajista runsas puolet katsoi, että heidän lähikirjastoista ta
voittamansa aineisto oli riittävää. Runsas kolmannes puolestaan totesi, että opiskelu- 
seudun kirjallisuustarjonta ei yksin riittänyt, mutta heistä vajaa puolet ei ryhtynyt kau
kolainaukseen. Avovastauksissa syiksi mainittiin useimmiten maksullisuus, suorastaan 
kalleus, kaukolainauksen vaivalloisuus tai kalleus ja vaivalloisuus yhdessä. Silti lainan 
hyödyllisyydestä ei ollut takeita, mainitsi pari luonnontieteilijää. Abstraktiakaan ei voi
nut nähdä etukäteen. Valtiotieteilijä-vastaajista useampi tunnusti myös viitsimättömyy- 
tensä. Todettiin myös tarvittavan teoksen olleen koko ajan varatun ja neuvonnan olleen 
puutteellista. Ulkomainen kaukolaina olisi tullut liian hitaasti. -  Myös parissa laitosky- 
selyn vastauksessa kiinnitettiin huomiota kaukolainauksen ongelmiin opiskelijoille.

Kaukolainoja tilanneista useimmilla oli 1-2 lainaa tai kopiota. Valtiotieteilijöillä 
oli pari mainintaa ulkomaisesta lähettäjäkirjastosta. Muiden tarpeisiin riittivät kotimai
set yliopistokirjastot. Yleensä kaukolainan tilaamiseen oltiin tyytyväisiä, mutta kuusi 
vastaajaa oli pettyneitä.

Pääkaupunkiseudulla kirjallisuuden tarjonta on muuhun maahan verrattuna hyvä. 
Silti kaukolainaustarvetta ilmenee. On kurssikirjallisuuden saatavuuteen rinnas
tettava koulutuspoliittinen kysymys, missä määrin opiskelijoiden kaukolainausta  
ja  sitä myöden opinnäytteiden tasoa p itä isi tukea. Tämä edellyttäisi lainauspro- 
sessin helpottamista ja  maksujen subventoimista tavalla tai toisella.

Kaukolainaus oli huomattavasti yleisempää niin kauan kuin se oli käyttäjilleen ilmais
ta. FinELibin kaltainen digitaalisten julkaisujen konsortiohankinta vähentää tarvetta 
hankkia painettua aineistoa tai kopioita muilta paikkakunnilta. Toisaalta kaukolainaus- 
tarve on suurin kirjavaltaisilla aloilla.

Graduvaiheen opiskelijat ostavat jonkin verran lähde- tai metodikirjallisuutta myös 
itselleen. Vastaajista 72 vastasi myöntävästi ostamista koskeneeseen kysymykseen.

Oppimisympäristöt ja tietotekniikan tavoitettavuus
Valmistuj akyselyssä tiedusteltiin myös tietokoneiden tavoitettavuudesta ja käytöstä. 
Valtaosa vastaajista oli kirjoittanut opinnäytteensä kotona tai työpaikan tietokoneella. 
Vain noin kymmenesosa turvautui tietokoneluokkien tms. työasemiin. Elektronisten 
aineistojen käytössä työskentely yliopiston koneilla oli yleisempää; opiskelijoillahan
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ei ole pääsyä kaikkiin julkaisuihin yliopiston ulkopuolelta ja lisäksi yhteydet maksa
vat. Kuitenkin 82 niistä 177:stä, jotka olivat käyttäneet tietoverkkoaineistoja opinnois
saan, oli työskennellyt pääasiassa kotona.

Yliopiston konekannan riittävyyttä kuvaa vastaus kysymykseen ”oletko joutunut 
jonottamaan työasemille?” Kysymykseen vastanneista 182 opiskelijasta usein oli jo
nottanut 58, toisinaan 80 ja ei juuri koskaan 24. Opiskelijoiden taholta on aiheesta 
keskusteltaessa muistutettu, että myös tulostusmahdollisuuksiin on kiinnitettävä huo
miota. Näin varsinkin digitaalisen aineiston lisääntymisen vuoksi.

Uudentyyppisiä oppimiskeskuksia on Helsingin yliopistossa Terkon yhteydessä, 
jossa tiedekunta ja kirjasto ylläpitävät niitä yhteistyössä. Oppimiskeskusten ominta 
aluetta ovat verkkovälitteiset tai cd-romeille talletetut opintoaineistot. Samaan koko
naisuuteen kuuluvat Meilahdessa myös taitopajat, joissa tulevat lääkärit voivat harjoi
tella toimenpiteitä esim. potilasta jäljittelevien nukkien avulla. Keskustakampukselle 
on myös suunnitteilla oppimiskeskustoimintaa.

Erityisesti kiijavaltaisten alojen edustajat muistuttavat, että tietokoneita verkkoai- 
neistoineen ei tulisi sijoittaa erilleen kunkin alan kirjallisesta aineistoista, jotta hybridi- 
käyttö” onnistuisi. Myös kansainvälinen paneeli suosi tässä kysymyksessä hajautusta.

Hajautettaessakin on huolehdittava riittävästä tuesta opiskelijoille. Opiskelun su
juvuuden kannalta on tärkeää, että lähettyvillä on paitsi kirjallisuutta, myös henkilö
kuntaa. Oppimiskeskus voidaan organisoida laitosten/ tiedekuntien ja kirjastojen yh
teistyönä niin, että kirjasto on päävastuussa aineistoista (sähköisistä ja painetuista), 
muut tahot muista itsenäistä opiskelua tukevista toiminnoista kuten opintoneuvonnasta 
ja atk-tuesta. Joka tapauksessa on valmistauduttava organisaatiorajojen ja aiempien 
työnkuvien joustaviin ylittämisiin. Esim. opettaja voi pitää uudentyyppistä vastaanot
toa oppimiskeskuksessa.

Koska oppimiskeskusten odotetaan olevan p itkään auki, kirjaston kanssa yhteiset 
tilat voivat olla ongelmallisia. Turvallisuusnäkökohtiin on kiinnitettävä huomiota 
jo  tiloja suunniteltaessa ja  yhteisistä  pelisäännöistä  tulee sopia kaikkien osapuol
ten kesken ennen tilojen käyttöönottoa. Alkuvaiheessa on varauduttava suurem
piin  kustannuksiin mm. lisääntyneen perehdytyksen ja  neuvontatarpeen vuoksi.

K irjasto kotipesänä
Valmistujakyselyn ja ovensuukyselyn avovastauksista ilmenee, että opiskelijan arjessa 
toisaalta kirjastopalveluiden toimivuus, lukusalien viihtyisyys ja henkilökunnan suh
tautuminen ovat vähintään yhtä lailla tärkeitä kuin kokoelmien laajuus tai edes kurssi
kirjojen saatavuus. Nimenomaan palvelu ja henkilökunnan suhtautuminen mainitaan 
positiivisina kirjastokokemuksina valmistujakyselyssä. Vahtimestareiden tokaisut tai 
aiheettomat karhut taas saattavat olla miltei traumaattisia kokemuksia nuorelle opiske
lijalle. Lisäksi varsinkin pieni kirjasto voi edustaa eräänlaista kotipesää opiskeluympä
ristössä, tuttuine ja ystävällisine ihmisineen. ”Todellinen henkireikä. Surut, ilot, ihme
tykset -  kaikki voi kertoa/.../ Laitoksen sielu, sydän ja hermokeskus”, kiitteli eräs val
mistuj a kyselyvastauksessaan.
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Tutkimus- ja opetushenkilökunnalle taas kokoelmat ovat kirjastossa tärkeämpää 
kuin palvelu. Tämä ero opiskelijoiden ja akateemisen henkilökunnan välillä on tiedos
tettava kirjastojen kehittäessä toimintaansa. Laitoksilla taas olisi hyvä tarkkailla, jääkö 
sinne jokin muu tila ja ihminen opiskelijoiden kaipaamaksi inhimilliseksi tukikohdak
si, jos tällaista tehtävää hoitanut kirjasto yhdistetään suurempaan yksikköön.

3 .2 .4  U lkopuolinen  käyttö

Kysymystä siitä, missä määrin muut tahot kuin Helsingin yliopiston opiskelijat ja hen
kilökunta käyttävät yliopiston kirjastopalvelulta ja missä määrin yliopisto hyödyntää 
muita kirjastoja, on käsitelty tiedekunnittain luvussa 2 sekä kirjastojen maksullisuus- 
kysymyksiä käsittelevässä osassa luvussa 3.1.4. Tässä ristikkäiskäyttöä vielä eritellään 
ovensuukyselyn tulosten ja tilastojen avulla.

Ulkopuoliset Helsingin yliopistojen kirjastoissa

Helsingin yliopiston kirjastoista suurin osa on avoinna kaikille kiinnostuneille ainakin 
aineiston sisäkäyttöä varten. Helka-kirjastokortteihin on koodattu, mihin asiakasryh
mään lainaaja kuuluu. Koodien ajantasaisuutta pyritään tarkistamaan säännöllisin vä
lein.

Lainaus yliop iston u lkopuolis ille  ryhm ille vuonna 1999

Lainoja ja uusintoja Osuus kaikesta lainauksesta

Muut korkeakoulut 190 000 8%
Ammattikorkeakoulut 18 000 0,7 %
Muiden oppilaitosten opiskelijat 25 000 n. 1%
Tutkijat (ei korkeakoulu) 8 000
Terveydenhuoltohenkilöstö 7 000
Julkishallinto 4 000
Elinkeinoelämä 4 000 n. 1 %
Muut 75 000 3%

Ryhmän sisäistä jakaumaa havainnollistaa kuvaaja 26.
Yliopiston ulkopuolista käyttöä ovat myös kaukolainat, joita Helka-tilastoihin on 

kirjattu 27 000, kirjastojen yhteistilastoon 50 000. Avoin yliopisto on osa Helsingin 
yliopistoa, jonka opiskelijat kirjataan Helka-tilastossa erikseen. Heidän lainauksensa 
luku oli 66 000, mikä merkitsi 3 % kaikesta yliopiston kirjastojen lainauksesta.

Lainaustilastoja tarkasteltaessa on aina muistettava, että ne valaisevat hyvin kir- 
javaltaisten alojen kirjastojen käyttöä, mutta huonommin aikakauslehtivaltaisia aloja. 
Toisaalta juuri lainattavasta aineistosta saattaa syntyä ”kilpailua” yliopiston oman väen 
ja muiden kesken, kun lehti vuosikerran äärellä syntyy harvoin jonoa.
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□ Muut korkeakoulut 58 %

H Ammattikorkeakoulut 5 %

□ Muiden oppilaitosten opiskelijat 8 %

□ Tutkijat (ei korkeakoulu) 2 %

■ Terveydenhuoltohenkilöstö 2 %

□ Julkishallinto 1 %

□ Elinkeinoelämä 1 %

□ Muut 23 %

Kuvaaja 26: Lainaus y liop iston u lkopuolis ille  ryhm ille vuonna 1999

Kirjastoarvioinnin ovensuukyselyä käytettiin toisena välineenä selvittää, missä määrin 
eri asiakasryhmät käyttävät yliopiston kirjastoja. Ulkopuolisia asiakkaita oli vastaajis
sa seuraavasti:

Lukumäärä Prosentteina 

kaikista vastaajista

Opiskelija tai jatko-opiskelija 549 8%
Opettaja tai tutkija korkeakoulussa 99 1,4%
Tutkija, muu julkisen sektorin laitos 45 0,7 %
Yksityis- tai järjestösektori 48 0,7 %
Yksityishenkilönä 216 3%

Vastaajien jakaumaa havainnollistaa kuvaaja 27.

□ Opiskelija tai jatko-opiskelija 57 %
■ Opettaja tai tutkija korkeakoulussa 10 %

□ Tutkija, muu julkisen sektorin laitos 5 %
□ Yksityis- tai järjestösektori 5 %

■ Yksityishenkilönä 23 %

57%

Kuvaaja 27: U lkopuoliset käyttä jät ovensuukyselyssä
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Niistä ulkopuolisista opiskelijoista, jotka olivat merkinneet oppilaitoksensa (kaikki ei
vät olleet täyttäneet tarkoitusta varten varattua riviä), n. 200 tuli tiede- tai taidekorkea
kouluista ja 130 ammattikorkeakoulusta. Yksittäisiä oppilaitoksia katsottaessa kärjes
sä olivat Helsingin ammattikorkeakoulu (80), Teknillinen korkeakoulu (49) ja Turun 
yliopisto (29).

Ulkopuoliset asiakkaat suosivat muutamia valtakunnallisesti merkittäviä kirjas
toja: Neljännes muiden tiede-ja taidekorkeakoulujen vierailijoista oli täyttänyt lomak
keensa HYK:ssa. Ammattikorkeakouluvierailijoista puolet tuli Terkon osalle.

Oleellinen osuus Helsingin yliopiston ulkopuolisilla käyttäjillä on siis kansallis
kirjastossa (laskentaperusteesta riippuen 3(M10 % käytöstä) ja Terkossa (työpanokses
ta neljänneksen arvioidaan suuntautuvan yliopiston ulkopuolelle). Viikin tiedekirjasto 
sekä Eläinlääketieteellinen kirjasto ovat niinikään luonteeltaan valtakunnallisia. Kol
me viimeksi mainittua on osittain järjestänyt osan ulkopuolista palveluansa sopimus
pohjaiseksi ja maksulliseksi, mikä on mahdollista muun kuin paikalliskäytön osalta. 
Maksullisia palveluita ulkopuolisille tarjoaa myös Kansainvälisen talousoikeuden ins
tituutin pieni Katti-kirjasto.

Yliopistoyhteisön jäsenet muissa kirjastoissa
Sitä, miten paljon Helsingin yliopiston opiskelijat ja henkilökunta käyttävät muiden 
organisaatioiden kirjastoja, pyrittiin selvittämään ovensuukyselyn kysymyksellä M itä  
muuta kirjastoa olet viimeksi käyttänyt?

Kysymykseen vastasi vain kolmannes kaikista vastaajista ja vastaukset osoittau
tuivat vaikeasti käsiteltäväksi. Suurin osa vastaajista oli merkinnyt jonkin muun yli
opiston piiriin kuuluvan kirjaston, kaikkein useimmin Opiskelijakirjaston. Helsingin 
kaupunginkirjasto ja muut yleiset kirjastot, jopa ympäri maata, ovat myös yliopisto
laisten ahkerassa käytössä, karkeasti arvioiden neljännes mainitsi tässä kohdassa jon
kin yleisen kirjaston. Pelkästään Töölön kirjasto sai parikymmentä mainintaa ja Es
poon kaupunginkirjasto vielä enemmän. Osalla vastaajista varmasti kyse on ollut va
paa-ajan käytöstä, mutta kirjastoja käytetään myös opintoihin. Kaupungit ja kunnat 
rahoittajina sekä yleisten kirjastojen kirjastonhoitajat aineiston valitsijoina tukevat siis 
omalta osaltaan yliopiston tutkintojen valmistumista.

Eduskunnan kirjaston mainitsi ensisijaisena edellisenä kirjastona kolmekymmen
tä vastaajaa, samoin Teknillisen korkeakoulun kirjaston ja Helsingin kauppakorkea
koulun kirjaston. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vastaajat kirjasivat parikymmen
tä kertaa. Hämäläisosakunta osoittautui varteenotettavaksi kirjaston ylläpitäjäksi. Use
ampia mainintoja saivat myös esim. STAKES, Taideteollinen korkeakouluja Kotimais
ten kielten tutkimuskeskus.

Muissa kirjastoarvioinnin kyselyissä ja haastatteluissa nousi esiin samoja kirjas
toja kuin ovensuukyselyssä. Aktiivisesti käytetään Eduskunnan kirjastoa (valtio-ja oi
keustieteet), Helsingin kauppakorkeakoulun, myös Hankenin kirjastoja (kansantalous
tiede, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ekonomiset alat) sekä Teknillisen kor
keakoulun kirjastoa (kovat luonnontieteet, maantiede). Yksittäisille laitoksille ja oppi-
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aineille tärkeitä kirjastoja on monia, esim. taidehistorialle Rakennustaiteen museon 
kokoelmat ja geologialle Geologian tutkimuskeskus. Yleiset kirjastot korostuivat kas
vatustieteilijöiden valmistujakyselyssä myös opinnäytteen kirjallisuuden lähteenä. 
Kaunokirjallisuutta yleisistä kirjastoista lainaavat kieli-ja kirjallisuusaineiden opiske
lijat, muistutettiin Historiallis-kielitieteellisen kirjaston itsearviossa.

Kaukolainaus

Vuonna 1999 Helsingin yliopiston kirjastot toimittivat 4 700 kaukolainaa tai kopiota 
ulkomaille ja 45 600 kotimaahan. Vastaavat luvut toisinpäin olivat 7 000 lainaa tai 
kopiota ulkomailta ja 9 400 kotimaasta. Terkon ja Meilahden laitoskirjastojen kauko
lainaus molempiin suuntiin oli ylivoimaisesti yliopiston laajinta. Kirjaston kokoon näh
den myös Eläinlääketieteellisen kirjaston kaukolainaus oli huomattavaa (runsaat 2000 
kumpaankin suuntaan.) Helsingin yliopiston kirjastot ovat siis resurssi muulle maalle, 
ulkomaiset kirjastot taas Helsingin yliopistolle. Siellä, missä kaukolainaus yrityselä
mälle ja taloudellisesti merkittävälle tutkimukselle on laajamittaisinta, toiminnasta on 
myös tuloja. Ovatko ne riittävät suhteessa panostuksiin, ei tässä ole selvitetty.

Ainakin opiskelijoiden kaukolainaus olisi laajamittaisempaa, jos se olisi käyttä
jälleen maksutonta.

HYK huolehtii keskustakampuksen kaukopalvelusta. Hinnaston mukaan laina ko
timaasta ja pohjoismaisista kirjastoista maksaa kaikille 50 mk ja Pohjoismaiden ulko
puolelta 140 mk. Laitokset voivat myös sopia siitä, että esim. projekti maksaa siihen 
kuuluvien tutkijoiden kaukolainat. Kirjasto laskuttaa tällöin projektia 2-3 kertaa vuo
dessa.

Työnjako ja koordinointi

Kirjastojen itsearvioinneissa pyydettiin kirjaamaan profiililtaan samankaltaisia kirjas
toja sekä yhteistyötä niiden kanssa. Kirjastot olivat selkeästi tietoisia lähialan muista 
kirjastoista sekä yliopiston sisällä että sen ulkopuolella. Useassa tapauksessa kirjasto 
toteaa selkeän työnjaon puuttuvan, toisille on vuosien mittaan muodostunut käytännön 
työnjakoa. Sen sijaan nimenomaiset sopimukset työnjaosta ovat harvinaisia, joitakin 
on tehty HYK:n ja muiden kirjastojen kesken tai HYK on dokumentoinut hankintapo- 
litiikkansa tietyllä alalla. Itsearvioinneista ilmeni, että kirjastohenkilöstö saattaisi olla 
valmis radikaaleimpiin työnjakoratkaisuihin kuin asiakaskunta. Esim. Kotimaisen kir
jallisuuden laitoksen kirjasto oli ehdottanut kaunokirjallisuuden hankinnoista luopu
mista, mutta opettajat ja opiskelijat eivät ole valmiita tähän.

Johtopäätöksiä
Helsingin yliopiston kirjastoja käyttävät myös sen ulkopuoliset ja  vastaavasti H el
singin yliopistoyhteisön jä sen e t käyttävät muita kirjastoja. Toistaiseksi Helsingin  
yliopisto on tukenut omista varoistaan ns. yhteiskunnallisuusrahalla niitä kirjasto
ja , jo issa  ulkopuolinen (maksuton) käyttö on suurinta.
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Asian kustannusvaikutuksia ja  kysym ystä maksullisuudesta on käsitelty luvussa 
3.1.4 ja  kirjattu oheinen johtopäätös:

Kirjastoissa on kuitenkin syytä seurata asiakas- ja  lainaajarakennetta ja  käynnis
tää neuvottelut sellaisten tahojen kanssa, jo tka  huomattavalla volyymillä ja  syste
maattisesti käyttävät Helsingin yliopiston kirjastopalveluja. Tällöin on varaudut
tava vastaaviin neuvotteluihin niiden kirjastojen kanssa, jo ita  Helsingin yliopisto  
käyttää runsaasti. Selkeä ulkoistaminenkin voi jo issa in  tapauksissa tulla kysym yk
seen, jo llo in  myös ostopalvelun sisältöön voi vaikuttaa.

Nykyistä selkeämpään työnjakoon erityisesti painetun aineiston hankinnassa voi
daan pyrkiä  saman alan kirjastojen kesken, varsinkin jo s  halutaan painottaa ta
loudellisuutta tai mahdollisimman laajan valikoiman hankintaa Helsingin seudul
le. Tällöin sovittaisiin, mitä aihepiirejä ja  julkaisulajeja kukin sitoutuu hankkimaan 
ja  tarjoamaan vastavuoroisesti muiden käyttöön. Jos taas halutaan painottaa kir
ja llisuuden helppoa saatavuutta kunkin kirjaston ydinasiakkaille, tarkka työnjako  
ei ole mielekästä, pa itsi kalleimpien julkaisujen  osalta.

M ikäli kirjasto arvioinnin paneelin  ehdottama D irector o f  Academ ic Information  
and Learning R esources9nimetään, hänen tehtävänään olisi pa itsi koordinoida y li
opiston sisäisiä kirjastotoimintoja, myös yhteistyötä muiden kirjastojen ja  kirjas
toja ylläpitävien tahojen kanssa.

3 .2 .5  K irjastot ja  ju lka isu to im in ta

Helsingin yliopiston sisäisessä työnjaossa kirjastoille ei ole osoitettu selkeää roolia jul
kaisutoiminnassa. Kirjastojen oma julkaisutoiminta, josta erikseen pyydettiin kerto
maan myös itsearvioinneissa rajoittuu lähinnä esite-, opas-ja toimintakertomustyyppi- 
seen aineistoon. Uutuusluetteloiden toimittaminen on vähentynyt, mitä tutkijat paikoin 
pahoittelevat. Omien alojensa bibliografiatyöhön kirjastot osallistuvat edelleen melko 
aktiivisesti, mutta vain harva kirjasto vastaa bibliografioiden toimittamisesta ja julkai
semisesta itsenäisesti.

HYK:n julkaisutoiminta muodostaa sikäli poikkeuksen, että sen kansalliskirjas- 
totehtäviin kuuluu mm. kansallisbibliografian julkaiseminen. Kirjastolla on lisäksi oma 
julkaisusarja, jossa on ilmestynyt yhteensä 65 kulttuuria, kirjallisuutta ja kirjastoalaa 
käsittelevää julkaisua. HYK julkaisee lisäksi kolmea lehteä (Books from Finland, Hel
singin yliopiston kirjaston tiedotuslehti ja Tietolinja), joista kolmas ilmestyy ainoas
taan elektronisena. Myös HYK:n näyttelyluettelot ja muut julkaisut, kuten näköispai
nokset sekä mm. A.E. Nordenskjöldin karttakokoelmaa esittelevä Terra Cognita -jul
kaisu, ovat osoituksia kirjaston laajasta julkaisuvalikoimasta. HYK on julkaissut myös 
muutaman cd-romin, joista esimerkkeinä ovat Fennica ja Assi.

Kirjastot julkaisevat yhdessä omaa verkkolehteä nimeltä Verkkari, jonka lukija
kunta koostunee pääasiassa kirjastolaisista. Laajempaa lukijakuntaa ajatellen lehden 
pitäisi olla vielä nykyistäkin helpommin löydettävissä.
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Kirjastoilla ei ole omaa kustannus- eikä painotoimintaa, vaan ne käyttävät eri 
painoja ja kustantajia. Monet kirjastojen julkaisuista painaa Yliopistopaino. HYK kil
pailuttaa painotalot, ja monet sen julkaisuista on kustannettu yhteistyössä ulkomaisten 
kustannusliikkeitten kanssa. Huomattavalta osin HYK:n julkaisut ovat kuitenkin kir
jaston itsensä kustantamia.

Yliopiston julkaisukäytännöistä on parhaillaan tekeillä erillisen työryhmän selvi
tys, jonka tarkoituksena on auttaa julkaisutoimintojen linjauksissa tulevina vuosina. 
Tällä hetkellä julkaisukäytännöt ovat kovin kirjavia. Useimmat kansainvälisesti kor
keatasoiset tutkimusalat pyrkivät julkaisemaan kaikki vähänkin merkittävät tutkimuk
set korkean impaktin omaavissa kansainvälisissä sarjoissa. Toisaalta sellaiset kansalli
sesti merkittävät alat, joissa suuri osa tutkimuksesta yhä julkaistaan suomen kielellä, 
käyttävät julkaisukanavinaan sekä kotimaisia tieteellisiä seuroja että laitossarjoja. 
Useissa tapauksissa laitossarjoja aliarvostetaan.

Edellä kuvatuissa julkaisuprosesseissa kirjastojen aktiviteetti rajoittuu julkaistun 
aineiston saataville asettamiseen. Viitteitä kirjastojen osallistumisesta itse julkaisupro
sessiin ei ole saatu.

On ilmeistä, ettei ole tarkoituksenmukaista lisätä tai muuttaa kirjastojen roolia 
perinteisen julkaisutoim innan alueella. Elektronisessa julkaisem isessa yliopisto
yhteisön on syytä tukeutua kirjastojen alaa koskevaan asiantuntemukseen.

Yliopistopainon kanssa on myös käyty neuvotteluja yliopiston oman elektronisen jul
kaisemisen pelisäännöistä. Paneeli viittaa kysymykseen suosituksessa 2 listatessaan 
uuden johtajan tehtäviä, joista yksi on verkkoaineistojen ja elektronisen julkaisemisen 
koordinointi.

Ei ole ilman muuta selvää, että elektroninen julkaisem inen on järkevää  kanavoida 
Yliopistopainon kautta. Tärkeintä on, että tie tutkijan pc: Itä ju lkisuuteen on mah
dollisimman lyhyt. Tässä tarvitaan riittäviä apuneuvoja, jo iden  käytön opastuk
sesta ja  saatavuudesta tulee huolehtia tarkoituksenmukaisella tavalla. E i ole vält
tämättä tarkoituksenmukaista, että elektroninen ju lka isu  kierrätetään kahden eri 
organisaation kautta (yo-paino, kirjastoverkko), jo tta  se saadaan käyttöön. E lekt
ronisissa ju lkaisukäytännöissä on syytä perehtyä riittävästi ratkaisuihin, jo issa  on 
jo  edetty p itkä lle  niin Suomessa kuin muualla maailmassa, ja  näistä käytännöistä  
tulee omaksua niiden parhaat elementit.

3 .2 .6  Julkisuus, tied o tu s , käyttä jäkou lu tus

Kirjastojen tiedottaminen

Keskusteluissa, haastatteluissa ja kyselyissä kävi ilmi, että yliopistoyhteisön tietämys 
kirjastojen aineistoista ja palveluista, erityisesti FinELibistä ym. uusista palveluista, 
on puutteellinen. Nuoret kuitenkin olivat usein tietoisempia kuin varttuneet, jotka ovat 
tottuneet vakiintuneisiin tiedonhankintatapoihinsa.
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Kirjastojen kotisivujen ym. omien tiedotteiden lisäksi kirjastojen on huolehditta
va tiedotuksesta laitosten, tiedekuntien ja yliopiston yleisiä tiedotuskanavia myöten. 
Tiedotuksesta huolehtivien yliopiston virkamiesten on omalta osaltaan tiedostettava, 
että kirjastoasiat eivät ole vain ”kirjastojen asioita”, vaan koko yhteisöä koskettavia.

Koko kirjastolaitoksen olisi myös integroitava kotisivujensa ja verkkolähteiden- 
sä saatavuutta. Nyt yleiskatsauksen saaminen yliopiston kirjastotarjonnasta ei ole help
poa. Miten yhtenäinen tai yksikkökohtainen esim. kotisivujen ilmeen tulisi olla, on 
sinänsä avoin kysymys muissakin kuin yliopiston kirjastoasioissa.

Koulutus tiedonlähteiden käyttöön
Oman alan tiedonlähteiden tuntemus ja taito itsenäisesti etsiä käsiinsä oman alan tutki
mustietoa ja muuta kirjallisuutta on akateemisen sivistyksen keskeinen osa. Koulutus- 
putkesta ei saa selvitä ulos tätä harjoittelematta, pelkästään opettajan osoittaman kir
jallisuuden varassa. Ainelaitosten on huolehdittava joko itse, yhteistyössä kirjaston 
kanssa tai kirjastolle delegoiden siitä, että kaikki opiskelijat saavat riittävät perusval
miudet oman alan tiedon etsimisessä. Toistaiseksi tilanne on hyvin vaihteleva. (ks. luku 
3.2.3)

Ovensuukyselyssä sekä valmistu)akyselyssä tiedusteltiin vastaajan osallistumi
sesta kirjastonkäytön ja tiedonlähdekoulutukseen. Ovensuukyselyssä kysyttiin myös, 
kuinka hyvin vastaaja osaa käyttää Helka-luetteloa tietyn teoksen etsimiseen, aiheen 
mukaiseen etsimiseen sekä kirjaston ulkopuolelta käsin. Kirjavaltaisten alojen opiske
lijoilla ja muillakin asiakkailla on vastausten perusteella melko hyvät taidot, luonnon
tieteellisillä aloilla Helka-luettelon merkitys on pienempi ja käyttötaidotkin heikom
mat. Asiakasryhmittäin laskettaessa parhaat taidot ovat toisen tai myöhemmän vuoden 
opiskelijoilla, 96 % heistä osaa etsiä kirjan ”hyvin”. Tutkijoista ”hyvin” selviää tässä 
perusasiassa 92 % ja täydennyskoulutuksen tai avoimen yliopiston opiskelijoista 85 
%. Luettelon käyttö verkon kautta on jo vaikeampaa, se oli vierasta mm. viidenneksel
le tutkijoista ja opettajista.

Ovensuukyselyssä tiedusteltiin, onko vastaaja osallistunut ”tämän kirjaston kou
lutustilaisuuksiin tiedonlähteiden käytöstä” ja jos on, millä menestyksellä. Vain 15 % 
oli osallistunut koulutukseen, jota hän vastauksessaan arvioi. Näistä 11 % arvioi 
koulutuksen olleen erinomaista, 67 % hyvää, 9 % vähemmän onnistunutta ja loput 
eivät osanneet arvioida. Luonnontieteellisissä kirjastoissa koulutusta on ovensuukyse
lystä päätellen annettu jonkin verran enemmän ja paremmalla menestyksellä kuin kes- 
kustakampuksella, tosin melkein kaikki ”erinomaista” vastaukset tulevat yhden kirjas
ton (maantieteen) osalle.

Valmistujakyselyssä, jossa kysyttiin pääaineen tiedonlähdekoulutuksesta perus
aine-ja syventävien opintojen vaiheessa, varsin monet jättivät vastaamatta koko kysy
mykseen. Vastanneista useammat muistavat osallistuneensa tiedonlähdekoulutukseen 
perusopinnoissa kuin myöhemmin. Peräti kolmannes perusopinnoissa tiedonlähdekou- 
lutusta saaneista (tähän vastanneista huomattava osuus luonnontieteilijöillä) kuitenkin 
arvioi, että opetus ei ollut hyödyllistä tai ”en osaa arvioida hyödyllisyyttä”. Myöhem-
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mässä vaiheessa koulutusta joko ei ole tarjolla tai siihen ei tartuta -  mahdollisesti huo
not aiemmat kokemukset muistissa. Mikäli koulutustilaisuuteen kuitenkin on osuttu 
syventävissä opinnoissa, siitä on 2/3 tapauksissa koettu olevan hyötyä.

Paneelin suositus 9 (tiivistettynä):

Yliopiston kirjasto näkee paljon  vaivaa tarjotakseen käyttäjille laajan valikoiman 
elektronisia tietoresursseja, mutta huomattava osa opiskelijoista ja  henkilökunnas
ta ei kykene käyttämään näitä mahdollisuuksia tehokkaasti Opetusohjelmaan tuli
si lisätä ammattimaista opetusta informaatioteknologian ja  elektronisten tietoai
neistojen käytössä. Tässä kirjastonhoitajat, jo illa  on myös substanssikoulutus, voi
vat olla suureksi avuksi. Kehityksen nopeuden vuoksi koulutustarve jatkunee, vaik
ka tuleville opiskelijapäiville informaatioteknologia on hallituksen aloitteellisuu
den ansiosta tuttua jo  kouluopetuksesta. M yös henkilökuntaa on p idettävä ja tku 
vasti ajan tasalla.

Perinteisesti kirjastot ovat tarjonneet opetusta tiedonhakuun painetuista  lähteistä. 
Paradoksaalista kyllä, painettu jen  lähteiden opetusta saatetaan tarvita entistä  
enemmän, kun osa nuorisosta on taipuvaista laiminlyömään painetun kirjallisuu
den. N iin kauan kun opettajat katsovat painetun kirjallisuuden olevan arvokkain
ta, on varmistettava, että opiskelijat osaavat sitä  käyttää.

Silloin kun se on tarkoituksenmukaista, kannattaa käyttää verkko-opetusta nim en
omaan elektronisten tiedonlähteiden käyttöä opetettaessa. Opetus ei kuitenkaan  
saa olla korvike tiedonlähteiden käytön kunnolliselle opastukselle ja  hyvälle suun
nittelulle.

Tiedonlähteiden ja tiedonhakumenetelmien opetus kaipaa Helsingin yliopistossa sekä 
määrällistä että laadullista kehittämistä. Se on suuri haaste kirjastoille ja ainelaitoksille 
sekä niiden yhteistyölle. Tunnettua on, että tiedonlähteiden opetus pitäisi integroida 
muuhun koulutukseen, esim. seminaarityöskentelyyn, jotta se olisi tehokasta. Monella 
taholla onkin meneillään tiedonhankinnan koulutuksen kehittämishankkeita, mm. kes- 
kustakampuksen kirjastojen yhteistyönä.

Koska kirjastoilla useimmiten on paras tuntuma uusiin julkaisumuotoihin sekä 
tiedonhaku- ja hallintamenetelmiin, niillä on vastuunsa riittävästä koulutustarjonnasta 
myös henkilökunnalle.

Yliopistoyhteisön tietämystä kirjastojen tarjoamista palvelu ista  on lisättävä eri 
keinoin ja  käytettävä tällöin myös yliopiston yleisiä  tiedotuskanavia, ei vain kir
jaston  omia. Erityisesti on parannettava sekä opiskelijoiden että opetus- ja  tutki
m ushenkilökunnan valmiuksia käyttää digitaalisia tiedonlähteitä ja  palveluita. 
Koulutus ei kuitenkaan saa korvata palveluiden suunnittelemista käyttäjäystäväl
lisiksi.
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3.3  O rgan isaatio  ja  joh tam inen

3.3.1 Hajautetun ja keskitetyn ratkaisun edut ja haitat
Kirjastopalveluiden hajautus aina laitos-ja jopa sitäkin pienemmälle yksikkötasolle (labo
ratoriot, osastot, tutkimusryhmät, projektit) merkitsee, että aineiston saatavuus on paikalli
sesti hyvä. Mitä pienempiin yksiköihin aineisto jakautuu, sitä harvemmat, useimmissa ta
pauksissa ainoastaan yksikön omat tutkijat ja opettajat, voivat hyödyntää sitä. Mikäli ei 
ole kyse tutkimusryhmälle kuuluvasta kokoelmasta, myös pidemmälle ehtineet, lähinnä 
graduvaiheessa olevat opiskelijat saavat käyttöoikeuden kokoelmiin. Kyseisen alan jatko- 
opiskelijat kuuluvat myös yleensä luonnostaan käyttöön oikeutettuihin. Tapauksissa, jois
sa aineisto Helka-luetteloidaan, leviää tieto aineistosta riittävästi. Mikäli sitä ei kuitenkaan 
haluta yleiseen, laajaan käyttöön, on mahdollista rajoittaa käyttöä luettelointivaiheessa 
merkinnällä Taina-aika 0, vain virkakäyttöön’. Ainakin teologisessa tiedekunnassa menet
telystä on saatu hyviä kokemuksia. Se takaa laitokselle mahdollisuuden myöntää rajoitet
tuja käyttöoikeuksia aineistoonsa oman harkintansa mukaan.

Luonnollisesti kokoelmien hajauttaminen merkitsee toisaalta useimmissa tapa
uksissa aineiston rajoitettua saatavuutta niin yliopiston sisällä kuin erityisesti myös sen 
ulkopuolisiin käyttäjiin nähden. Aineiston sijoittaminen laitoskokoelmiin merkitsee 
useissa tapauksissa myös rajoittunutta kirjastoammatillista palvelua. Samalla se saat
taa merkitä epäjärjestystä ja myös siinä mielessä vaikeutunutta aineiston saatavuutta. 
Pieni laitoskokoelma useissa tapauksissa myös hajautuu opettajien ja tutkijoiden huo
neisiin, eikä kunkinhetkisestä käyttäjästä aina ole selvyyttä.

Tapauksissa, joissa voidaan puhua selkeästi muodostetusta laitoskirjastosta, jon
kin asteisten palveluiden saatavuus ja kirjaston säännöllinen aukiolo kuuluvat jo asi
aan. Kirjastot saivat itsearvioinneissa tehtäväkseen määritellä kirjaston kriteerit. Tulos 
muodostui seuraavanlaiseksi:

Aineisto on luetteloitu
90%

Aineisto on luetteloitu 
yhteisluetteloon

Erillinen budjetti
Aineisto on laitoksen 
ulkopuolisten käytettävissä

Ammatillinen henkilökunta Säännölliset aukioloajat

Kuvaaja 28: Kirjaston tunnusm erkit itsearviointien mukaan
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Kirjaston tunnusmerkeistä tärkeimmäksi nousi ammatillinen henkilökunta, mikä osoit
taa kirjastoammattilaisten oman työnsä arvostusta. Käsitykset henkilökunnan minimi
määrästä vaihtelivat 1-3. Panelistien suositus, joka perustuu Ruotsin malliin, merkit
see vähintään kolmen henkilön miehitystä jokaisessa kirjastossa.

Helsingin yliopistossa on runsaasti liian p ien iä  kirjastoyksiköitä. M inimipalvelui- 
den kannalta kriittinen koko lienee ruotsalaisen suosituksen mukainen.

Muista kriteereistä tärkeimmiksi nousivat luetteloitu aineisto, säännölliset aukioloajat 
ja omat tilat. Kriteereistä pienimmän kannatuksen sai kirjastoaineiston saatavuus lai
toksen ulkopuolisille, mikä selittynee lähinnä sillä, että monet vastanneista kirjastoista 
ovat pääasiassa sisäkäyttöön tarkoitettuja laitoskirjastoja.

Helsingin yliopiston malli, jossa jokainen kirjastoyksikkö huolehtii itse aineis
tonsa hankinnasta, luetteloinnista ja käyttöön asettamisesta, asettaa kirjastohenkilökun
nalle selkeät ammatilliset vaatimukset. Joitakin yrityksiä eräiden toimintojen keskittä
miseen on tehty, mutta ne eivät ole käytännössä tuottaneet tulosta. Joitakin vuosia sit
ten HYK tarjosi muun muassa hankinta- ja luettelointipalveluita tiedekunta- ja laitos
kirjastoille. Eräät tiedekuntakirjastot kylläkin huolehtivat tiedekuntiensa laitoskokoel- 
mien luetteloinnista, vaikkakin tehtävä luontuu heille osittain vastahakoisesti. Tehtävi
en jako liittyy yksikkötasolle ulotettuun tulosvastuuajatteluun: kirjaston laitokselle te
kemä työ ei näy kirjaston tuloksessa, ei tilastoissa enempää hankintojen kuin lainojen
kaan puolella.

HYK:n verkkopalvelut vastaavat keskitetyistä palveluista muun muassa Helka- 
järjestelmän ylläpidossa, eräiden tietokantojen (kuten JULKI) tuottamisessa ja ylläpi
dossa sekä tilastoaineiston keruussa ja julkaisemisessa. Lisäksi HY:n kirjastot saavat 
samat palvelut, jotka HYK tuottaa osana valtakunnallisia tehtäviä kaikkien (yliopis
to-) kirjastojen käyttöön.

Kansainvälisen arviointipaneelin raportissa käsitellään melko laajasti kirjastopal
veluiden hajautuksen ja keskittämisen problematiikkaa (sivut 32-34 sekä suositukset 7 
ja 8, sivut 41—42). Myös tämän raportin kirjastotiloja koskevassa luvussa 3.1.2 aihetta 
sivutaan.

Paneelin suosituksessa 8 sanotaan:

Paneeli uskoo hyvin vahvasti siihen, että yksi nykyisen järjestelm än vahvuuksista  
on palveluiden hajauttaminen ja  sen tuottama hyöty kirjastojen käyttäjille. E lekt
ronisen tiedonvälityksen leviämisen ja tkuessa  voi jo p a  päätellä, että hajasijoitus 
voisi edetä vielä pitem m älle; tällöin aihespesialistikirjastonhoitajat sijoittuvat tai 
palaavat laitoksille, jo ita  he palvelevat. M utta tämä ei sulje po is merkittävää toi- 
sensuuntaista muutosta, jo ka  merkitsee kustannussäästöjä ja  samalla palveluiden  
parantumista. Sellaisten tukipalveluiden kuin elektronisten aineistojen välittäm i
nen ja  käytäntö lähettää valokopiot suoraan tutkijoille, ei kirjastoon, ovat vähen
täneet paikallistasolla hoidettujen kirjastojen välisten lainojen merkitystä. Vastaa
vasti edistysaskeleet hankintojen, aineiston käsittelyn ja  luetteloinnin hallinnoin-
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nissa ovat lisänneet niiden kustannustehokkuutta ilman että paikallisten käyttäjien  
palvelu t vähenisivät. Paneeli uskoo, että tasapaino kirjastopalveluiden keskittäm i
sen ja  hajauttamisen välillä tulee m iettiä uudelleen, ja  että siellä m issä siitä  on 
yleistä  hyötyä koko yhteisölle, pa lvelu t tulee keskittää.

Keskitettyjen kirjastopalveluiden ongelmana on ’tossuetäisyyden’ menettäminen, min
kä seurauksena saattaa olla laitos-ja projektikokoelmien lisääntyminen ja kasvaminen. 
Ainakin niillä aloilla, joilla elektroninen aineisto ei toistaiseksi ole muodostunut tutki
muksen ja opiskelun kannalta keskeiseksi perinteiseen painettuun aineistoon verrattu
na, tämä voi muodostua todelliseksi uhkaksi. Yksityiskokoelmien’ muodostumista 
voidaan useimmissa tapauksissa pitää indikaattorina, joka mittaa kirjastolaitoksen toi
mivuutta.

Toisaalta palveluiden keskittäminen merkitsee laajempia, monipuolisempia ja 
ammattimaisempia kirjastopalveluja. Henkilöstökustannusten vertaaminen on sikäli 
vaikeaa, että suuret kirjastoyksiköt usein saavat ja ottavat tehtäväkseen sellaisia palve
luita (kuten tiedonhaut, tietokantojen tuottaminen ja ylläpito), joihin pienissä yksiköis
sä ei ole mahdollisuuksia. Mikäli asiakkaat eivät ole tottuneet odottamaan näitä palve
luita kirjastoiltaan, he eivät osaa niitä vaariakaan. Silti he saattavat välillisesti niitä 
käyttää.

Keskisuuret ja suuret kirjastoyksiköt pystyvät pääsääntöisesti järjestämään myös 
vähintään päivystystasoisen palvelun suhteellisen pitkiinkin aukioloaikoihin. Toisaalta 
isojen yksiköiden mahdollisuudet tarjota esim. henkilökunnalle erityispalveluita kuten 
pääsyä omilla avaimilla kirjaston tiloihin myös aukioloaikojen ulkopuolella ovat pie
niä yksiköitä rajoitetummat.

Suuruuden etuna on pidettävä laajan aineiston tuomaa monipuolisuutta ja sen 
mukana käyttäjille tarjoutuvaa mahdollisuutta päästä samalla kertaa tutustumaan myös 
omaa alaa laajempiin kokoelmiin. Esimerkiksi Viikin tiedekirjastossa muutamat tutki
jat ovat pitäneet tätä nimenomaisena etuna.

On ajateltavissa, että nykyinen tiedekuntapohjainen kirjastojako historiallisen p e 
rinteen linnakkeena on omiaan ylläpitäm ään rakenteita, jo tka  nykyaikaisen, m oni
tieteisyyttä arvostavan ajatustavan mukaan ovat esteenä tieteidenväliselle yh teis
työlle ja  vuorovaikutukselle. Uudelleen organisoidut kirjastopalvelut voisivat olla 
edistämässä myös poikkitieteellistä ajattelua.

Helsingin yliopiston kirjastolaitos muodostuu suuresta joukosta samanaikaisesti keski
tettyjä ja hajautettuja palveluita. Uusi kampuspohjainen toimintamalli merkitsee pää
osan palveluista keskittämistä kampuksittain, joskin keskustakampuksen kirjastopal
veluiden kehittämiseen tulee panostaa nyt selkeästi muita kampuksia enemmän. Esi
kuva Viikistä ei kaikilta osin ole ollut kannustamassa siellä sovellettuihin ratkaisuihin, 
sillä esim. yhteisrahoitteisuus on ollut ainakin alkuvaiheessa omiaan aiheuttamaan kit
kaa osapuolten välillä. Siitä on seurannut ainakin osittaista pyrkimystä palveluiden 
hajauttamiseen tai hajautuneisuuden jatkumiseen, mikä ei ole ollut alkuperäisenä ta
voitteena.

152



Meilahden kampuksella kirjastopalveluiden keskittämisessä on onnistuttu osit
tain, mutta sielläkin on edelleen tiivistämisen varaa (ks. luku 3.1.2). Kumpulan kam- 
puskirjaston suunnitelmissa on edetty lupaavasti, ja odotettavissa on tiivis, koko kam
pusta palveleva keskitetty kirjastopalvelukokonaisuus.

Palveluiden keskittämisessä voidaan toisaalta nähdä myös vaara niiden ulkokoh- 
taistumisesta, etääntymisestä käyttäjistä ja tieteenalojen massoittumisesta.

3 .3 .2  H Y K  vai K ansalliskirjasto?

Helsingin yliopiston kirjasto on syntynyt vähitellen tyydyttämään laajenevia akatee
misia kirjallisuuden tarpeita. Kuten johdannossa lyhyesti esitellään, ovat HYK:n juu
ret jo Turun Akatemiassa. Varsinainen ekspansio lähti kuitenkin liikkeelle uuden kir
jastorakennuksen valmistuessa v. 1840 keskeiselle paikalle Senaatintorin ja Suurkir
kon välittömään läheisyyteen, aivan yliopiston päärakennuksen nurkalle.

HYK:n asemasta Suomen kansalliskirjastona kirjoittaa Anto Leikola Helsingin 
yliopiston historian III osassa:

”Jo 1800-luvulla oli Yliopiston Kirjaston asema Suomen kansalliskirjastona kiistaton; tätä merkitsi myös 
sen vapaakappaleoikeus, joka ei rajoittunut vain Suomen suuriruhtinaskuntaan vaan ulottui kaikkeen Venä
jän keisarikunnassa painettuun kirjallisuuteen. Vapaakappaleita koskevat säädökset vahvistettiin itsenäisen 
Suomen painovapauslaissa 1919; sen mukaan Yliopiston Kirjasto sai viisi vapaakappaletta kutakin paino
tuotetta ja oli velvollinen huolehtimaan niiden jakelusta muille vapaakappaleisiin oikeutetuille kirjastoille. 
Uudessa vapaakappalelaissa 1980 vapaakappaleiden määrä nostettiin kuuteen, AV-aineiston vapaakappa
leiksi määrättiin kaksi (toinen Helsingin, toinen Jyväskylän yliopiston kirjastolle), ja samalla Yliopiston 
Kirjasto sai tehtäväkseen vapaakappaleiden luovutuksen valvonnan, joka aikaisemmin oli ollut oikeusmi
nisteriön huolena.”

Vapaakappaletoimen ohella HYK:n kansalliskirjastotehtäviin on kuulunut 1950-luvul- 
ta lähtien myös kansallisbibliografian toimittaminen. Uuden kansallisen aineiston bib- 
liografiatyön oheen HYK on liittänyt tavoitteen täydellisen kansallisbibliografian laa
timiseksi myös varhaisemmilta ajoilta.7 HYK on tarttunut ponnella uusien elektronis
ten aineistojen tuomaan haasteeseen: se on ottanut vastuulleen mm. Kansallinen elekt
roninen kirjasto (FinELib) -ohjelman, jolle Opetusministeriö myöntää huomattavan 
valtakunnallisen rahoituksen vuosittain.

Vaikka HYK:n virallinen asema on viime vuosina profiloitunut enemmän Kan
salliskirjaston suuntaan, se mielletään edelleen Helsingin yliopiston pääkirjastoksi. 
Vastaukseksi kysymykseen ”Mitä muuta kiijastoa olet viimeksi käyttänyt?” ovensuu- 
kyselyn vastaajat kirjoittivat useasti ”HY:n pääkirjasto”. Helsingin yliopisto vastaa 
edelleen noin viidenneksestä HYK:n koko budjettirahoituksesta, ja koko kirjaston toi
minta, rahaliikenne mukaan lukien, hoidetaan Helsingin yliopiston kautta.

HYK:n palveluiden ylivertaisesti suurin yksittäinen käyttäjä on edelleen Helsin
gin yliopisto, ja sen humanistisen tiedekunnan eräille oppiaineille HYK:n vanhat ko
koelmat ovat edelleen hyvin arvokkaita. Myös kausijulkaisut, joiden tilauksia HYK ei 
ole vaikeinakaan aikoina halunnut katkaista, muodostavat tietynlaisen humanistisen

7 Anto Leikola: Laitosten maailmat. -  Kirjastot. -  Teoksessa Helsingin Yliopisto 1640-1990, osa III, s. 515.
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aineistoperustan, joskin kirjastoa on arvosteltu myös siitä, ettei se ole riittävästi huo
lehtinut kausijulkaisuiden ja sarjojen tilausten ajantasaistamisesta, vaan samat tilauk
set, jotka ennenkin ovat olleet, ovat saaneet jatkua kritiikittä vuodesta toiseen. Tällais
ta hankintapolitiikkaa voidaan myös puolustaa toteamalla, että on tärkeää säilyttää 
mahdollisimman suuri jatkuvuus juuri Kansalliskirjaston tyyppisessä kirjastoyksikös
sä ja jättää modernien tutkimussuuntien seuraaminen enemmän tiedekuntakirjastojen 
huoleksi. Luvussa 2 käsitellään yksityiskohtaisemmin paikallispalveluita kerätyn pa
lautteen perusteella.

HYK:n peruspalveluissa vuodesta 1993 tapahtunut jyrkkä muutos heijastuu koko 
yliopiston, mutta varsinkin humanistisen alan kirjallisuusaineiston saatavuuteen: siitä 
lähtien HYK ei ole enää voinut toimia näiden alojen keskeisen tutkimuskirjallisuuden 
turvaajana, vaan se on joutunut suuntaamaan toimintaansa uudelleen. Tästä syystä 
HYK:n merkitys modernin tutkimuskirjallisuuden tarjoajana on vähentynyt ratkaise
vasti, mikä heijastuu lisääntyneenä paineena tiedekuntien, ensisijaisesti humanistisen 
tiedekunnan, kirjallisuusmäärärahoihin.

Kun HYK joutui vaikeimpina lamavuosina tekemään rajuja supistuksia hankin
nassaan, se päätyi tieteenalakohtaisissa neuvotteluissa ratkaisuun, jonka perusteella se 
päätti keskittyä hankinnoissaan kausijulkaisuihin. Siitä huolimatta, että tämä tapahtui 
yhteistyössä oppiaineiden edustajien kanssa, se myös selittää pitkälti alan tutkijoiden 
tyytymättömyyttä HYK:n viimeaikaiseen aineistotarjontaan.

H YK  on jou tunu t resurssien niuketessa 1990-luvun puoliväliin tultaessa linjaa
maan hankintapolitiikkansa siten, että se on keskittynyt kausi- ja  sarjajulkaisuihin  
sekä kansalliskirjastotoimintoihin valtakunnallisen rahoituksen turvin. Tämä p u o 
lestaan on merkinnyt aineistovastuun siirtym istä entistä huomattavasti selkeäm 
min tiedekunnille, jo ilta  nyt edellytetään aikaisempaa tuntuvampaa panostusta  
omien tiedekuntakirjastojen ylläpidossa. Tämä koskee varsinkin humanistista tie
dekuntaa ja  sen m onografiahankintoja sekä uusimpia sarja- ja  kausijulkaisuja.

Arviointipaneeli ottaa kantaa kysymykseen Kansalliskirjaston ja yliopiston kirjasto
palveluiden eriyttämisestä. Se esittää raportissaan (s. 35) neljä skenaariota, joiden poh
jalta kysymystä on mahdollista tarkastella lähemmin. Niinikään paneelin ensimmäinen 
suositus koskee tätä kysymystä ja kuuluu näin:

”Paneeli panee merkille sen keskeisen aseman, jo ka  Helsingin yliopiston kirjas
tolla on ollut osana H elsinginyliopistoa vuosisatojen kuluessa ja  on tietoinen, vie
lä nytkin, niistä eduista, jo tka  ovat tuloksena kansalliskirjastotoimintojen ja  y li
opiston kirjastopalveluiden läheisistä kytkennöistä. Ideaalimaailmassa tämän kak
soisroolin ja tkum inen  olisi kiitoksen arvoinen. Saam ansa aineiston perusteella  
paneeli kuitenkin, jo sk in  vastahakoisesti, on tullut sellaiseen johtopäätökseen, että  
Kansalliskirjaston ja  yliopiston kirjastotoimintojen selkeäm pi hallinnon, rahoituk
sen ja  toimintojen eriyttäminen lienee yliopiston etu.
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Sen tarkka määrittäminen, mihin saakka eriyttäminen on syytä ulottaa, riippuu 
siitä, suuria vaikeuksia täyden eriyttämisen aikaansaaminen aiheuttaa. Sel
vyyden vuoksi täydellinen eriyttäminen saattaisi olla tavoitteena, e/ Zie/ie
kenenkään intressinä ryhtyä pitkälliseen lainsäädäntöprosessiin. Vähintään siihen  
saakka, kunnes yliopiston ja  opetusministeriön välillä on saavutettavissa uusi so
p im us työnjaosta ja  rahoitusmallista, lähtökohtana tosiasia, että kyseessä on kaksi 
itsenäistä laitosta, opetusministeriön tulee vakavasti helpottaa tarkoituksenmukai
sen taloudellisen ratkaisun syntymistä, jo ka  antaa noille kahdelle instituutiolle val
miuden toimia yhdessä  uudella tavalla. Työnjaossa tulee ottaa huomioon seuraa- 
vaa:

• Perustava toimintapiirien ja  vastuiden ja k o  tähtäim enä kaksi täysin itsenäistä  
yksikköä: toisaalta Suomen Kansalliskirjasto, jo lla  on kansalliset tehtävät ja  
velvoitteet ja  toisaalta Helsingin Yliopiston K irjasto ja  sen tietopalveluorga
nisaatio, jo ka  pystyy toimimaan täydellisenä palveluorganisaationa kaikille 
osille yliopistoa; perustana on uusi rahoitusmalli, jo n ka  opetusm inisteriö  
vahvistaa ja  päättää.

• Laitosten uudelleen nimeäminen: Helsingin yliopiston kirjasto nimetään
”Suomen Kansalliskirjastoksi ” (The National Library o f  Finland, NLF) ja  
Helsingin yliopiston oma kirjasto-organisaatio nimetään ”Helsingin  
yliopiston kirjastoiksi ”.

• Erityinen sopimus, jo ka  koskee tieto- ja  kom munikaatioteknologiapalveluita  
kirjastojen piirissä. Tässä yhteydessä on otettava kantaa elektronisiin koko- 
tekstilehtiin ja  yliopiston vaikutusmahdollisuuksiin niitä koskevan toiminta
politiikan muotoilussa.

• Kansalliskirjaston uusi hankintapolitiikka, jo ka  tähtää kansallisen aineiston  
ohella tieteelliseen profiloitum iseen muutam illa vahvoilla tutkimusaloilla  
niiden omaan, perinteiseen linjaansa nojautuen.

• Yhteistoim intasuunnitelm a H elsingin yliopiston kirjastojen ja  Suomen 
Kansalliskirjaston välillä vapaasti valituista aiheista: niistä yksi todennäköi
nen on keskustakam puksen alla sijaitsevan luolaston käyttö suhteellisen  
vähän käytetyn mutta tärkeän tutkimusaineiston paikalliseen varastointiin.

• Osana eriyttämisprosessia suositellaan toteutettavaksi selvitys nykyisistä ja  
potentiaalisista kansalliskirjastotehtävistä.

Paneelin laaja analyysi ei kaivanne lähempää tarkastelua, varsinkin, kun viimeinen 
kohta tuo esiin tärkeän selvitystehtävän, joka ei ole alunperinkään kuulunut käsillä ole
van arvioinnin piiriin.
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Johtopäätökset

Kansalliskirjaston aseman ja  tehtävien selvittäminen edellyttää, että tätä varten 
asetetaan erillinen toimikunta, jo n ka  tehtävänä on käydä yksityiskohtaisesti lävit
se ne tekijät, jo tka  on ratkaistava harkittaessa kansalliskirjastotehtävien eriyttä
mistä Helsingin yliopistosta. M uilta osin viitataan siihen, m itä paneelin  raportissa  
todetaan.

3 .3 .3  K irjasto to im innan  koko n aisko ord inaa tio

Taustaa

Ei ole kovin monta vuotta siitä, kun Helsingin yliopiston kirjasto oli selkeästi yliopis
ton pääkirjasto, jonka tehtävänä oli muun muassa koordinoida yliopiston kaikkia kir
jastopalveluja ja -toimintoja. HYK:n ohella yliopiston yhteydessä toimivat kansalliset 
keskuskirjastot palvelivat tehokkaasti myös edustamiaan yliopistollisia tieteenaloja 
(Lääketieteellinen keskuskirjasto, Maatalouskirjasto, Metsäkirjasto). Useilla aloilla 
myös tiedekunta- ja laitoskirjastot olivat vähitellen kasvaneet pienistä käsi- ja semi
naarikirjastoista omien alojensa merkittäviksi palvelukeskuksiksi.

1990-luvulla HYK ja yliopiston muut kirjastoyksiköt alkoivat etääntyä toisistaan: 
HYK keskittyi sille yliopistolaissakin määritellyn kansalliskirjastotehtävän hoitami
seen, jolloin vastuu tieteenalakohtaisesta tietohuollosta siirtyi yhä enemmän tiedekun
nille ja laitoksille. Luonnontieteellisen kirjaston ja Opiskelijakirjaston irtautuminen 
HYK:sta pian vuosikymmenen puolivälin jälkeen merkitsivät osaltaan huomattavaa 
muutosta työnjaossa sekä luonnontieteellisen aineiston että opiskelijoiden kurssikirja- 
palveluiden siirryttyä pois HYK:n yhteydestä.

Tiedekunta- ja laitoskirjastot eivät ole missään vaiheessa verkostoituneet epävi
rallista kirjastonjohtajien yhteydenpitoa tiiviimmin. Opiskelijakirjaston kanssa yhteis
työssä on sovittu työnjaosta kurssikirja- ja kausijulkaisuhankinnoissa. Tiedekuntakir
jastot voivat esimerkiksi palvella opiskelijoita vähän kysytyn syventävien opintojen 
valinnaisen aineiston osalta. Opiskelijakirjaston kausijulkaisuhankinnat on supistettu 
minimiin. Tiedekuntakirjastot ovat sopineet yhteisestä palveluhinnastosta, jossa tosin 
esiintyy jonkin verran yksikkökohtaista vaihtelua.

Paneelin ehdotus uudeksi kirjastopalveluiden johtajanviraksi
Arviointipaneeli ehdottaa seuraavaa (suositus 2):

Helsingin yliopiston kirjastot tarvitsevat enemmän koordinaatiota ja  johtajuutta 
tehostaakseen toimintaansa yhdistetyn ja  tulevaisuuteen suuntautuvan strategian 
kehittämisessä ja  toteuttamisessa. Yliopiston kirjastojen tulee tulevaisuudessa lin
kittyä lähemmin opetus- , oppimis-  ja  tutkimusprosesseihin kuin koskaan aiemmin. 
Avainkysymyksiä ovat virtuaaliyliopistojen kehittäminen, elinikäinen oppiminen,
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oppimisympäristöjen luominen, elektroninen julkaisem inen ja  yliopistojen elektro
nisten aineistojen järjestäm inen. ”Sähköistä opintoaineistoa käytetään lähiope
tuksen ohella tukemaan opiskelijoiden työskentelyä ja  oppimista sekä joustavien  
opiskelumahdollisuuksien tarjoamista. ” (HY:n strategia 2001-2003, s. 28).

Nykytilanteen analyysi ja  ym päristön kehittyminen joh ta va t suositukseen, että y li
opiston tulisi nim ittää näitä tarkoituksia varten uusi kirjastoalan joh ta ja  (Director 
of Academic Information and Leaming Resources).

Johtajan vastuualueina olisivat:
• Helsingin yliopiston yhtenäisen tietostrategian kehittäminen ja  toteuttaminen
• Helsingin yliopiston kirjastojen kaikkien kirjastotoimintojen koordinointi
• Opintoaineistojen ja  oppimiskeskusten strateginen johtam inen, verkko

aineistot j a  elektroninen ju lkaisem inen (mikäli sovitaan tehtävien siirrosta  
Yliopistopainolta)

• Helsingin yliopiston kirjastojen ja  niihin liittyvien toimintojen budjetoinnin  
strateginen valvonta

• H enkilöstövoim avarojen strateginen johtam inen
• H elsinginyliopiston kirjastojen ja  niihin liittyvien toimintojen edustaminen  

yliopistossa ja  sen ulkopuolella.

Johtaja raportoi rehtorille tai vararehtorille. H än on yliopiston kirjastotoim ikun
nan sekä muiden tarvittavien elinten, kuten tietohallintoryhmän, jäsen. K am pus- 
ja  tiedekuntakirjastojen, laitoskirjastojen, oppimiskeskusten ja  muiden joh ta jan  
alaisten osa-alueiden tulee raportoida johtajalle.

Johtajan sijoituspaikka jä ä  yliopiston ratkaistavaksi, mutta hänen sijoittumistaan  
johonkin  kirjastoon mieluumm in kuin keskushallintoon voidaan perustella  kiin- 
teämm ällä yhteydellä  kirjastopalveluihin. Olisi myös perusteltua, että joh ta ja  si
jo ittu isi keskustakampuksen ulkopuolelle, jo tta  hänen vastuunsa koko yliopiston  
tasolla korostuisi.

Monet ehdotetun johtajan tehtävistä ovat kirjastopalveluiden kannalta keskeisiä, mutta 
monet niistä mielletään Helsingin yliopistossa myös läheisimmin muihin kuin kirjas
totoimintoihin kuuluviksi. Kysymys johtajuudesta on yksi keskeisimmistä yliopiston 
kirjastotoimintoja kehitettäessä.

Ohjausryhmä on keskustellut johtajan viran merkityksestä kirjastolaitoksen ke
hittämisen, toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Ohjausryhmä ei 
ole ollut yksimielinen viran tarpeellisuudesta ja merkityksestä.

Mikäli johtajanvirka perustettaisiin, sen tulisi olla määräaikainen. Voitaisiin har
kita myös mahdollisuutta, että se olisi kampuksittain kiertävä.
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Paneelin ehdotusta uudesta kirjastopalveluiden johtajanvirasta (Director o f  Acade- 
mic Information and Learning Resources) voidaan hyvin perustella. Etuna on mm. 
kirjastojen koordinaation lisääntyminen, kirjastojen parempi näkyvyys yliopiston hal
linnossa ja  selkeämpi edustus neuvotteluissa niin yliopiston sisällä kuin sen ulkopuo
lellakin. Toisaalta ohjausryhmä on nähnyt ehdotuksessa myös riskin, että kirjastolai
tos pyrkii liiaksi etääntymään tutkimuksesta ja  opetuksesta. Kun paneeli suosittaa, 
että kirjastot tulee yhä tiukemmin integroida tutkimukseen ja  opetukseen, ei erillisen 
keskitetyn linjaorganisaation luominen kirjastoille välttämättä edistäisi tätä tavoitet
ta. Lisäksi erityisesti keskustakampuksen tiedekunnat saattavat helposti kokea, että 
yhteinen kirjastohallinto ei riittävästi tunnistaisi eri tieteenalojen erityispiirteitä. M i
käli uusi johtajanvirka perustetaan, tulee taata, että kehitys myös keskustakampuksen 
alueella tapahtuu kiinteässä yhteistyössä tiedekuntien kanssa.

On syytä vakavasti miettiä paneelin  ehdotuksen pohjalta, onko nykyisessä tilan
teessa tarpeen arvioida uudelleen vastuu- ja  toimintojakoa yliopiston sisällä. Uu
det tietopalvelumuodot edellyttävät entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden  
välillä. Näitä ovat nykyisessä organisaatiossa kirjastojen lisäksi ainakin opinto
asioiden hallinto- ja  tukipalvelut (sekä keskus- että tiedekuntatasolla), atk-palve- 
lut ja  Yliopistopainon tarjoamat palvelut.

Tietostrategiatyö
Toinen kokonaiskoordinaatioon liittyvä paneelin ehdotus liittyy yliopiston tietostrate- 
giatyöhön. Tällä alueella yhteistyö koskee oleellisimmin atk-osastoa, sen vastuuta ja 
sen nykyisin tarjoamia palveluita. Samalla on kysymys toisaalta sekä kirjastojen ja 
muun atk-infrastruktuurin samanaikaisesta kehittämisestä että toisaalta yliopiston tie
tohallintostrategiasta, josta vastaa tietohallintoryhmä.

Paneelin suositus 3 on seuraavansisältöinen:

Paneeliin teki vaikutuksen, samoin kuin moniin muihin asiaan Suomessa tutustu
neihin, täällä tapahtunut kehitys kohti elektronista tulevaisuutta. K ansalliskirjas
ton suomalaisen akateemisen yhteisön hyväksi tekemä työ on mahtava. Paneeli on 
varma siitä, että FinELib-järjestelm än kehittämistä on syytä ja tkaa. Saattaa olla 
myös mielekästä ostaa ja tkossakin  H elka-palvelut Kansalliskirjastolta sen sijaan, 
että niitä alettaisiin tuottaa yliopiston sisällä. Paneelille kävi kuitenkin selväksi, 
että yksi haittapuoli elektronisten palveluiden suhteen on tosiasia, että K ansallis
kirjaston ja  yliopiston muiden kirjastojen välillä on tyhjä aukko tällä alueella. Yh- 
teistyöponnisteluin pyritään kuromaan umpeen tätä etäisyyttä, vaikkakin paneelil
le kävi ilmeiseksi, ettei ole olemassa mitään koko yliopiston kattavaa konseptia  
siitä, miten varsinkin elektronista tietoaineistoa p itä isi hallita. Yliopistolla on jo  
olemassa tietohallintostrategia. Paneeli uskoo, että se olisi syytä pä ivittää  ja  tar
kistaa siinä valossa, jo ka  heijastuu sen sisältäm issä suosituksissa kirjastojen ta
voitteista, budjeteista j a  henkilöstöstä, H elsingin yliopiston tutkimus- ja  koulutus
politiikan mukaisesti.
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Yliopiston tietohallintoryhmän toimikausi, samoin kuin nykyisen tietohallintostrate
giankin voimassaoloaika päättyy vuoden 2000 lopussa. Ryhmän kokoonpanoa on tar
koitus vahvistaa kirjastojen edustajalla, jolloin paneelin esiin nostamat näkökohdat 
voidaan ottaa paremmin huomioon uudessa strategiassa. Mikäli yliopistoon peruste
taan uusi johtajan virka, tulee hänen olla tietohallintoryhmän jäsen.

Paneelin esiin tuoma HYK:n ja muiden kirjastojen välimatka elektronisen tie
donvälityksen alueella on tosiasia, jota ei sovi vähätellä. Siitä huolimatta voidaan aja
tella, että yliopiston kirjastolaitoksella on osaamista ja asiantuntemusta myös näissä 
kysymyksissä ilman HYK:akin. On selvää, että tämän osaamisen vahvistaminen tilan
teessa, jossa Kansalliskirjasto toimii yliopiston ulkopuolella, vaatii yliopistolta lisäpa
nostusta joko ostopalveluiden tai oman asiantuntemuksen lisäämisen muodossa.

Yliopiston uudessa tietohallintostrategiassa tulee ottaa huomioon paneelin  suosi
tukset. M ahdollisesti nim itettävän uuden joh ta jan  tulee olla tietohallintoryhmän 

jäsen.

Yliopiston tulee tarkoin punnita  eri vaihtoehtoja, niiden tarkoituksenmukaisuutta  
ja  kustannuksia elektronisten tietopalveluiden kehittämisessä, m ikäli K ansalliskir
ja sto  eriytetään yliopistosta.

Laadun arviointi

Paneelin kuudennessa suosituksessa kuvaillaan melko laajasti toiminnan laadun arvi
ointia niin kirjastoissa kuin myös yleensä Suomen yliopistoissa. Koska kyseessä on 
tärkeä toiminnanohjauksen väline, on syytä ainakin osittain referoida myös tätä suosi
tusta. -  Näin paneeli:

Laatutyön m enetelm ät tulee ottaa käyttöön tietopalveluiden pitäm iseksi tyydyttä
vällä tasolla laajassa kirjastojen verkostossa. Se merkitsee esimerkiksi sovittujen  
laadunvarmistusohjelm ien ja  muiden menetelmien käyttöä eri tiedekunnissa suo- 
ritemittareiden ja  käyttäjäpalautteen hyödyntämiseksi. M eneillään oleva arviointi 
on paljastanut muun muassa, että tilastoaineiston keruu tapahtuu erilaisin kritee
rein eri kirjastoissa eri puolilla  yliopistoa. E i ole helppoa m äärittää yleisen asia
kastyytyväisyyden tasoa tai verrata tyytyväisyyttä erilaisten palvelutyyppien tai kir
jasto jen  välillä. Tulisikin kehittää arviointimenetelmä, jo ka  soveltuu normaalin, 
yhdenm ukaisen ja  vertailukelpoisen asiakastyytyväisyyden mittaamiseen.

K irjastot eivät sisälly autom aattisesti esim. tutkimuksen arviointiprosessiin. Saat
taa kuitenkin olla mahdollista oppia sekä virheistä että onnistumisista, jo ita  on 
koettu muualla, maksimaalisen hyödyn saavuttam iseksi näitä m enetelm iä käyttä
en. Paneeli suosittelee, että yliopisto  harkitsisi suoritemittareiden soveltamista y li
opiston kirjastoissa seuraavasti:
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• Suoritemittareita tulee käyttää siten, että kirjastohenkilökunta on tukemassa 
prosessia, m ieluummin kuin että heidät määrätään siihen. M itä enemmän  
kirjastohenkilöstö on mukana luomassa soveltuvia menetelmiä, sitä  
mieluummin he ottavat ne käyttöön oman toimintansa parantam isessa.

• Suoritemittareiden tulee olla helppoja kerätä. Mittarit, jo tka  vievät 
vuosittain useiden henkilöiden aikaa ja  työpanosta, joh tava t todennäköisem
min kaiken toiminnan supistum iseen kuin parannuksiin.

• Suoritemittareista ja  niiden priorisoinnista tulee sopia keskustellen laajasti 
käyttäjäyhteisön kanssa. E i ole välttäm ätöntä mitata kaikkea, vaan 
ainoastaan sellaisia toimintoja, jo tka  nähdään kaikkein tärkeimpinä ja  
aikaa säästävimpinä. Tulee olla yleiskäsitys priorisoinneista sen varm ista
miseksi, että tarkoituksenm ukaisim m at toim innot mitataan. H arkittavaksi 
ehdotettaviin toimintoihin kuuluvat: jo n o n  p ituus palvelutiskillä  tiettyinä  
päivinä; tilauksen ja  toimituksen välinen aika; kaukolainojen nopeus. 
Parhaillaan selvitetään elektronisia suoritemittareita eräässä EU- 
projektissa.

• Vertailut aikajaksoissa ovat hyödyllisem piä kuin yksiköiden välillä -  
vaikkakaan jä lkim m äistä  ei sovi kokonaan jä ttä ä  huomiotta, m ikäli vertailu 
kelpoisia lukuja on saatavissa. Saadaksemme käytännössä riittävän vaihtelu
välin yksiköiden toim innalle (esim. yksittäisen kirjan laina-aika, jo ka  saattaa  
vaihdella viikosta -  tai nollasta -  vuoteen, vaikuttaa m erkittävästi sen  
lainausmahdollisuuksiin) on tiedettävä paljon  muistakin toimintayksiköistä, 
ennen kuin jä rkevä  vertailu on mahdollista. A ikasarja t auttavat kirjasto- 
henkilökuntaa ja  kirjastojen käyttäjiä tarkkailem aan parannuksia  tai 
heikennyksiä suoritteissa ja  päättelem ään niiden pohjalta, m itä tulisi tehdä.

Johtopäätöksiä

Toiminnan pysyvä laadunarviointi tulee ottaa vakavana haasteena Helsingin y li
opistojen kirjastotoimintojen kehittämisessä. Paneelin ehdotukset erilaisten m itta
reiden käyttöön ottamisesta on syytä käydä läpi yhdessä  ja  arvioida niiden ja  m ah
dollisten muidenkin soveltuvuus yliopiston kirjastotoimintojen arviointiin.

Erilaisten mittareiden ja  mittausmenetelm ien toimivuutta on mahdollista kokeilla  
yksittäisissä kirjastoissa ennen yleisiä  ohjeita ja  suosituksia. Pilotoinnin avulla  
saadaan arvokasta kokemusta ja  taustatietoa koko kirjastolaitoksen käyttöön sekä  
Helsingin yliopistossa että myös laajemmin.
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3 .3 .4  K irjasto to im innot suh teessa  y liop iston  
to  i m i n taraken  tee se e n

Edellä on jo useaan kertaan tullut esille kirjastojen kehysorganisaatiosidonnaisuus Hel
singin yliopistossa. Historiallinen kehityskulku on muovannut kirjastoja osana yliopis
ton kokonaisstruktuuria. Uudet ratkaisut, ainakin, mikäli ne liittyvät samanaikaisesti 
usean toimijan intresseihin, ovat useimmiten osoittautuneet ongelmallisiksi. Näin ol
len muutosten läpivienti ja hallinta ei kuulu kirjastojen omiin vahvuusalueisiin, vaik
kakin esim. HYK ja Viikin tiedekirjasto ovat käyneet läpi suuret hallinnollisesti vaati
vat (uudelleen)organisoitumisprosessit, joiden toiminnallinen jäsentyminen on vielä 
ainakin Viikissä kesken.

Panelistien yleinen huomio siitä, miten hajallaan HY:n kirjastot ovat, kun niitä 
tarkastellaan vaikkapa yliopiston puhelinluettelon tai www-sivujen kautta, on valitet
tavan oikeaan osuva. Ulkopuoliselle, joka lähestyy Helsingin yliopistoa vailla laitos- 
kontakteja, mutta haluaa saada yleiskuvan sen kirjastolaitoksesta, on luontevaa aloit
taa tutustuminen HYK:sta. Nykyisellään tämä onkin aivan oikea tapa, sillä kansallis- 
kirjastoroolistaan huolimatta HYK edustaa edelleen samalla myös Helsingin yliopis
ton kirjastolaitoksen parhaita perinteitä. Vieras löytää sieltä paitsi arvokkaan kirjasto
rakennuksen, myös arvokkaita vanhoja kokoelmia sekä, mikä tärkeää, korkeatasoisen 
kirjastoalan asiantuntemuksen. Mikäli vieras ei ole ensisijaisesti kiinnostunut klassi
sista kausijulkaisuista, jotka löytyvät -  suomenkielisiä lukuun ottamatta -  kaikista Eu
roopan yliopistojen korkeatasoisista kirjastoista, tai Fennica-kokoelmasta, tai vanhem
masta humanistisesta tutkimus-ja lähdekirjallisuudesta, hänet epäilemättä ohjataan jo
honkin kampus-, tiedekunta- tai laitoskirjastoon. Alasta riippuen hän löytää joko nyky
aikaisen, monipuolisen, laajan ja hyvin varustetun kirjaston, jolla on asiansa osaava 
henkilökunta, nykyaikaiset tilat ja pitkät aukioloajat, tai pienen, suppean, aliresurssoi- 
dun ja sivutoimisesti hoidetun (laitos)kokoelman, jonka luettelointi edelleen hoidetaan 
pahvikortistolla ja joka on asiakkaille avoinna enintään 4-5 tuntia päivässä.

Onneksi (!) Helsingin yliopistoon eksyy aniharvoin edellä kuvatun esimerkin kal
taisia satunnaisia matkailijoita. Tavallisimminhan vieraat tulevat laitokselle, joka ylpe
änä esittelee hyvin varustettua kirjastoaan -  tai sitten tiedekunnan yhteistä kirjastoa, 
jossa kaikki on juuri niin kuin laitos tai tiedekunta haluaa: ei ole mitään liikaa eikä liian 
vähän. Ja onhan joko samassa rakennuksessa -  tai ainakin kävelyetäisyydellä -  useita 
lähialojen kirjastoja, joista voi käydä ammentamassa lisätietoa, kunhan muistaa, että 
huutavan resurssipulan vuoksi ne ovat avoinna ainoastaan osan päivästä, ja että jokai
sella on eri aukioloaika.

Laitoskirjastot ovat pian historiaa, kuten tämänkin raportin lehdillä on useaan 
kertaan todisteltu. Kun humanistinen tiedekuntakin niputtaa päätöksensä mukaisesti 
kirjastonsa talokohtaisiksi keskittymiksi’, jäävät perinteiset, ’oikeat’ laitoskirjastot 
pian historiallisiksi sattumanvaraisiksi jäänteiksi sinne tänne pitkin kampuksia. Kol
men hengen henkilöstö vahvuus toteutuu kaikissa ’ oikeissa’ kirjastoissa, jolloin niitä 
on mahdollista pitää avoinna ainakin aamuyhdeksästä iltakuuteen, moniajopa pitem
päänkin.
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Nykyinen organisaatiomalli, jossa kirjastojen rahoitus riippuu niiden kehysorga
nisaatiosta, on kiinnittänyt myös panelistien huomion. He tarjoilevat neljä erilaista ra
hoitusvaihtoehtoa:

1. Keskitetty rahoitus. Kirjastorahoitus muodostuu ’päältä pois’ -periaatteella en
nen tiedekuntien rahoitusta (tai vastaavalla tavalla kuin nyt esim. HYK:n ja Opis
kelijakirjaston rahoitus, jossa tiedekunnille vyörytetään kustannukset ainakin osit
tain niiden käytön mukaisessa suhteessa; kirjoittajan huomautus).

2. Hajautettu rahoitus. Kaikki yliopiston kirjastoille kohdentama rahoitus tulee tie
dekunnilta.

3. Sekamalli (kuten nyt). Sekoitus yliopiston keskitettyä ja tiedekuntiin hajautettua 
rahoitusta.

4. Suositusm alli: Keskitetty rahoitus johtajan palkkaamiseen, keskitetty henkilöstö 
ja palvelut, kuten luettelointi ja sähköisen aineiston lisenssit, sekä lisäksi jonkin 
verran erityisrahoitusta kokonaisyliopistolta, kuten kannustusrahaa köyhille tie
dekunnille kalliiden tietopalveluiden ylläpitoon, tai projektirahoitusta, kuten ta
kautuvaan luettelointiin. Tiedekuntien rahoitus, joka perustuu yliopiston hyväk
symään minimiin peruskirjastopalveluiden turvaamiseksi (näiden taso riippuu 
yliopiston tyytyväisyydestä suoritemittaustuloksiin), sekä jokin määrä tiedekun
tien myöntämää lisärahoitusta paikallisten vaatimusten mukaisesti.

M yös paneelin  rahoitusm alli on ’m ixed ’, eikä sellaisena vaikuta erityisen selkeäl
tä. Totta onkin, että Helsingin yliopiston soveltam at rahoitusm allit ovat Euroopan  
mittakaavassa varsin edistyksellisiä, eikä ulkopuolisten asiantuntijoiden ole help
poa  löytää toimivaa ratkaisua, jo ka  olisi selkeästi täkäläistä mallia parempi. Yli
opiston tuleekin itse aktiivisesti etsiä kirjastojen rahoitukseen, niiden organisaa
tiomuodosta luonnollisesti riippuen, soveltuvaa mallia, jo ka  on sekä tasapuolinen 
että ottaa riittävästi huomioon alakohtaiset erityistarpeet.

Edellä luvussa 3.3.3 oli esillä myös tarve koordinoida kirjastotoimintoja yhdessä var
sinkin opiskelija- ja atk-palveluiden kanssa. Myös tilahallinto on alue, jossa kirjastot 
suurkuluttajina voisivat olla nykyistä selkeämmin mukana. Tilakustannusten liittämi
nen kiinteämmin osaksi kirjastojen (sekä tietysti myös kaikkien organisaatioyksiköi
den) kokonaisbudjetteja tekisi nykyistä paremmin oikeutta aidolle tulosvastuuajatte
lulle ja kustannustietoisuudelle.
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Lopuksi

Kirjastojen identiteetin sekä tietoisuuden omasta osaamisesta ja ammattitaidosta vah
vistaminen edellyttää, että ne voivat muodostaa nykyistä tiiviimmän organisaation, joko 
palveluverkoston tai myös selkeästi suuremmat kirjastoyksiköt. Ainoastaan näin on 
mahdollista luoda pohjaa riittävän monipuolisille, ammatillisesti hoidetuille kirjasto
palveluille, jotka profiloivat yhtä hyvin Helsingin yliopistoa kuin sen kirjastolaitosta
kin niin yliopiston sisällä ja valtakunnallisesti kuin myös koko ajan kasvavia kansain
välisiä yhteistyömuotoja ajatellen. Tämä on välttämätöntä erityisesti siinä tapauksessa, 
että Helsingin yliopiston kirjastosta muodostetaan yliopistosta erillään toimiva Suo
men Kansalliskirjasto, johon liitetään myös (ainakin humanistisen) tutkimuksen kan
nalta arvokasta tutkimus- ja lähdekirjallisuutta. Näin menetellen Helsingin yliopisto 
menettää jotain todella arvokasta siitä vuosisataisesta kulttuuriperinnöstä, jonka se on 
saanut asemansa perusteella, ja joka antaa sille vielä tänäänkin sille kuuluvan presti- 
gen. Jos Helsingin yliopisto nyt vapaaehtoisesti luopuu Kansalliskirjastosta, se merkit
see yhden tärkeän historian lehden kääntymistä.
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4 J o h to p ä ä tö k siä

Tähän lukuun on kerätty yhteenvetona kolmanteen lukuun sisältyviä johtopäätöksiä.
Pääosin on kyse samasta tekstistä, joka on kirjoitettu lukujen sisään, enimmäkseen ala
lukujen loppuun. Tässä asiat ainoastaan kerrataan. Kampuskohtaisessa analyysissa joh
topäätökset on koottu kunkin kampusosion loppuun.

Henkilöstö (luku 3.1.1)

• Käyttäjät ovat keskimäärin jokseenkin  tyytyväisiä kirjastojen asiakaspalveluun. 
Kirjastohenkilöstöön luotetaan ja  heidät koetaan palveluhalukkaiksi ja  yh teis
työhakuisiksi.

• Kirjastohenkilöstön palkkaustasoon ja  koulutukseen tulee kiinnittää erityistä huo
miota. Sekä palkkaustaso että koulutuksen laatu tulee nostaa tulevaisuuden vaa
timukset täyttävälle tasolle.

• Strategiatyö kuuluu nykyisen työnjaon mukaan kirjastotoimikunnalle, jonka  tuli
si viipymättä ryhtyä laatimaan koko yliopiston kattavaa kirjastohenkilöstöstrate- 
giaa. M ikäli yliopistoon perustetaan uusi kirjastoalan joh ta jan  vakanssi, sen teh
täväalueeseen sisällytetään yhtenä keskeisenä osana henkilöstöhallinnon koordi
nointi ja  myös henkilöstöstrategian valmistelu ja  sen toimeenpano.

• Kirjastojen työvoimavaltaisuus on sidoksissa niiden tehtävien ja  kokoelmien luon
teeseen. Ilman tilakustannuksia henkilöstöm enot ovat lähes kaikissa kirjastoissa  
selvästi muita kustannuksia korkeammat. H enkilöstömenojen osuuteen tulee kiin
nittää huomiota ja  niitä tulee arvioida suhteessa kirjaston tuottamiin palveluihin.

Tilat (luku 3.1.2)

• Kirjastojen tilaratkaisuiden tulee perustua pitkäjänteiseen suunnitteluun, jo ssa  
pyritään ottamaan huomioon tuleva kehityssuunta ja  tulevat tarpeet.

• Keskustakam puksen kirjastotilaratkaisuista voidaan esittää seuraavat skenaari
ot, jo iden  pohjalta  sen kirjastopalveluiden kehittäminen tulee selvittää:
1) Nykyinen tai sitä lähellä oleva tiedekuntakohtainen ratkaisu, jo ssa  kukin ny
kyisin toiminnassa oleva tiedekunta kehittää kokonaan tai pääasiassa omin va
roin sisäisiä kirjastopalveluitaan. Suurinta muutosta tämä merkitsee hum anisti
sen tiedekunnan kohdalla, jon ka  tiedekuntakirjasto aloittaa toimintansa 1.1.2001. 
M uut keskustakampuksen tiedekunnat kehittävät itsenäisesti kirjastopalveluitaan  
nykyiseltä pohjalta, mutta kuitenkin siten, että laitoskirjastot integroidaan ny
kyistä selkeämmin osaksi tiedekuntakirjastoja (kasvatustieteellisen ja  valtiotie
teellisen tiedekunnan mallin mukaisesti).
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2) Keskustakam puksen tiedekunnille osoitetaan yhteinen keskitetty rahoitus kir
jastopalveluiden ylläpitoon, mutta fyysisesti ne ja tkava t itsenäisinä omien tiede- 
kuntiensa yhteydessä. Tämä merkitsee palvelutarjonnan säilymistä kutakuinkin 
nykyisellään, mutta antaa nykyistä parem m at m ahdollisuudet strategiseen suun
nitteluun.
3) K eskus takampuks elle perustetaan kaikkien sen tiedekuntien yhteinen kirjasto, 
jo ka  voisi sijoittua jo ko  Porthaniaan tai johonkin  muuhun keskus takampuks en 
rakennukseen, jo ka  sisältyy lähivuosien tilaohjelmaan. Rahoitus hoidetaan kuten 
skenaariossa 2. Tämä malli vaatii huolellisen ennakkovalmistelun sekä mitoitus
laskelmat.

Pääasiassa M eilahdessa toimivien klinikkakirjastojen toimintaa tulee järkevöit- 
tää edelleen. Henkilöresursseja vaativat palvelu t tulee keskittää Terkkoon ja  pää l
lekkäisiä lehtitilauksia karsia edelleen. Paikallisten kokoelmien kartuttamisen si
ja s ta  tulee mahdollisim m an paljon  keskittyä Terkon ylläpitäm iin elektronisiin 
palveluihin.

Kumpulan kampuskirjaston suunnittelussa tulee laitoskokoelmat keskittää yhteen  
palveluyksikköön. Laboratorioiden käsikirjastoihin ei tule sijoittaa laajassa käy
tössä olevia kausijulkaisuja ja  siltä osin tulee siirtyä elektronisen aineiston han
kintaan.

Viikin kampuksen kirjastotilaratkaisujen integrointia ja  tiivistämistä tulee jatkaa. 
Eri tavoin tulee välttää ratkaisuja jo tka  ovat omiaan ruokkimaan laitosten eril
listen kirjastojen ylläpitoa ja  muodostamista.

Kirjastojen lukupaikkojen käyttöä tulee seurata aktiivisesti ja  jo s  käyttöaste sä i
lyy matalana, tulee ryhtyä toimiin asian korjaamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona tu
lee harkita nykyistä useampien lukupaikkojen varustamista atk-laittein, mikä on 
melko kallis ratkaisu. M yös pelkästään atk-yhteyksin varustettujen työpisteiden 
käyttöaste nousisi todennäköisesti verkottamattomia p isteitä  korkeammaksi, j o 
ten käyttöasteen nostaminen olisi näin mahdollista myös kohtuullisin kustannuk
sin. Verkon rakentamisen vaihtoehtona tulisi ottaa huomioon langattomien yh te
yksien kehittyminen ja  arvioida sen kustannuksia parin  vuoden tähtäyksellä.

Yliopiston tulisi ottaa vakavasti harkittavaksi erityisen tuen tarjoaminen niille 
opiskelijoille, jo tka  ovat valmiit käyttämään omaa kannettavaa tietokonettaan y li
opiston tarjoamien kiinteiden PC. itten sijasta. Tämä voisi onnistua esim. jä r je s
tämällä subventoituja hankintoja, jo issa  yliopisto osallistuisi kannettavan tieto
koneen hankintaan tietyllä osuudella, jo ka  ei kuitenkaan voi olla kovin suuri. 
Tämä voisi olla mahdollista esim. järjestäm ällä  edullisia yhteishankintoja opis
kelijoille.
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• Yliopiston tulee valmistella myös opiskelijoille tarkoitetun verkon ulottamista y li
opiston käytössä olevien kiinteistöjen ulkopuolelle kuten esimerkiksi asuntoloi
hin.

• Vähemmän käytetyn kirjastoaineiston varastoinnissa on taloudellisinta suosia  
Kuopiossa sijaitsevaa Varastokirjastoa, jo n ka  palvelu t ainakin toistaiseksi ovat 
kirjastoille ja  yliopistolle maksuttomia. Kun myös aineiston tilaaminen Varasto- 
kirjastosta on nopeaa ja  sujuvaa, puoltavat myös palvelunäkökohdat sen käyttöä.

Kokoelmat (luku 3.1.3)

• Kirjastojen aineistovalinta on akateemista yhteistyötä parhaim m illaan: siinä y h 
distyvät tutkijan ja  opettajan alakohtainen asiantuntemus ja  kirjastoam m attilai
sen laaja kirjallisuus alan tuntemus. A ineiston hankinnassa on aina kysymys 
kompromisseista: jo s  vahva tutkija-opettaja saa aina kaiken, mitä haluaa, muut 
jä ä vä t helposti ilman. K irjastonhoitajan tehtävänä on pyrk iä  tasapainottamaan  
tilannetta. Hän kohdentaa aineistoa kaikille kehysorganisaatiossa edustettuina  
oleville aloille hankintaehdotusten lukumäärään katsomatta.

• Arvioinnin yhteydessä on noussut esiin jo itak in  näkökohtia, jo iden  perusteella  
saattaisi olla syytä olettaa, ettei edellä kuvattu yhteistyö toimi täysin moitteetto
masti. Jonkin verran esiintyy epätasaisuutta kirjastojen välillä, mutta ne kaikki 
tuntevat vastuunsa ja  tasapuolisuuden vaatimuksen. Kirjastonjohtajien keskinäi
nen vuorovaikutus ja  yhteistyö on omiaan kehittämään herkkyyttä tällä alueella  
edelleen.

• Erityisesti silloin, kun erilaiset lähtökohdat om aavat yksikö t siirtyvät käyttämään  
yhteisiä  kirjastopalveluja, on vaarana, että osa käyttäjistä kokee, ettei heidän 
ääntään kuulla riittävästi eikä heidän tarpeitaan oteta vakavasti huomioon. Toi
mintakulttuurien erot ja  erot kirjastoaineistojen käytössä saattavat muodostaa  
tarpeettomia esteitä hedelm älliselle yhteistyölle. Joissakin tapauksissa seurauk
sena voi olla oman, erillisen laitoskirjaston muodostaminen. Tällöin tulee yh teis
työhön paneutua erityisen huolellisesti ja  purkaa taustalla m ahdollisesti olevat 
ennakkoluulot.

• On suositeltavaa, että jo ko  oppiaineittain, laitoksittain tai yleisem m in tieteen
aloittain muodostetaan asiantuntijaryhmiä, jo iden  tehtävänä on toimia kirjasto
je n  aineistovalintojen tukena. Ryhmiin tulee valita mahdollisimman tasa- ja  m o
nipuolinen edustus, jo tta  myös aineisto on riittävän edustavaa.

• Keskitetystä tutkimusrahoituksen overhead-osuudesta tulee osa osoittaa kirjasto
palveluihin. Näin turvataan projektien varoin hankitun kirjallisuusaineiston riit
tävä julkisuus.

• Yliopiston tulisi laatia selkeät ohjeet laitoksille lahjoituksina tai muutoin luovu
tettujen kirjallisuusaineistojen säilyttämisvelvotteista. Ohjeissa tulisi ottaa huo
mioon ne erilaiset vaihtoehdot, jo iden  kautta aineisto on laitokselle joutunut.
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Tämä on erityisen tärkeä ja  kiireellinen tehtävä nyt, kun m onet laitokset ovat 
muuttamassa uusiin, kenties nykyisiä ahtaampiin tiloihin.

Rahoitusm uodot ja resurssien kohdentaminen (luku 3.1.4)
• Tulosvastuuajattelu ei ole kirjastoille sinänsä ongelmallinen, vaan lopputulos 

riippuu siitä, nähdäänkö ne koko organisaation tuloksen kannalta välttämättö
miksi palvelulaitoksiksi.

• Kirjastojen m aksuttomuuden periaa te ei ole yh tä  vahva kirjaston asiakkaiden 
ajattelussa kuin se on kirjastoammattilaisilla. Suurinta maksuhalukkuus näyttäi
si olevan niiden kirjastojen asiakkailla, jo iden  pa lvelu t lienevätpuutteellisim m at 
ja  jo issa  siis kehittämistarve on suurin. Helsingin yliopiston kirjastopalveluiden  
asettaminen ulkopuolisille yksittäisille paikalliskäyttäjille maksulliseksi tuottaisi 
niin rajoitetusti taloudellista hyötyä ja  toisaalta rikkoisi niin ilmeisesti pohjo is
maisia tiedon vapauden periaatteita  vastaan, että asiaa lainsäädäntömuutoksi- 
neen ei kannata lähteä ajamaan.

• Kirjastoissa on kuitenkin syytä seurata asiakas- ja  lainaajarakennetta ja  käyn
nistää neuvottelut sellaisten tahojen kanssa, jo tka  huomattavalla volyymillä ja  
system aattisesti käyttävät Helsingin yliopiston kirjastopalveluja. Tällöin on va
rauduttava vastaaviin neuvotteluihin niiden kirjastojen kanssa, jo ita  Helsingin  
yliopisto  käyttää runsaasti. Selkeä ulkois tammenkin voi jo issa in  tapauksissa tul
la kysymykseen, jo llo in  myös ostopalvelun sisältöön voi vaikuttaa.

• Kirjastojen resurssit perustuvat 80 %:sesti budjettirahoitukseen. K irjastojen ak
tiivisuus hankkia muuta rahoitusta on suhteellisen vähäinen, muutamia po ikke
uksia lukuun ottamatta. Koska kannattavalla maksullisella toiminnalla ei sanot
tavasti voida hankkia lisäresursseja muuhun toimintaan, ei sen merkitystä tule 
ylikorostaa, joskin  paikoin myös tämä mahdollisuus on syytä ottaa vakavasti.

• Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen kokonaism enot eivät ole 1990-luvulla vä
hentyneet yh tä  radikaalisti kuin on annettu ym märtää. M enorakenteen muutos 
vuosikymmenen lopulla heijastaa kirjastoalan yleistä  rakennemuutosta: lisäyk
set m uodostuvat pääosin hankerahoituksesta, jo n ka  avulla on mahdollista vai
kuttaa toiminnan painopisteiden muutokseen.

• Ilman Kansalliskirjaston osuutta Helsingin yliopiston panostus kirjastotoimin
toihin vaikuttaa keskimäärin samansuuruiselta muiden yliopistojen kanssa. Täy
tyy kuitenkin muistaa, että HY:n HYK. sta saama hyöty on selvästi maamme muita 
yliopistoja suurempi, mutta koska sitä ei ole voitu muuttaa rahaksi, ei HYK:n  
kustannuksia ole myöskään voitu ja ka a  sen HY:lle tuottamien palveluiden suh
teessa. Tämä jä ä  selvitettäväksi myöhemmin, kun pohditaan Kansalliskirjaston  
asemaa.
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Yhtenevät ja eriävät käyttäjäintressit (luku 3.2.1)

• Käyttäjien intressit ovat eri tiedekunnissa ja  kam puksilla erilaiset, mutta sitä ne 
ovat myös kunkin yhteisön sisällä. Siksi käsitettä ”käyttäjänäkökulm a ” olisi kir
jasto ja  koskevassa keskustelussa käytettävä varovaisesti, pyrkim ättä  yleistäm ään  
yhden henkilön tai ryhmän tarpeita kaikkia asiakkaita koskevaksi.

Erilaisten aineistotyyppien merkitys (luku 3.2.2)

• Digitaaliseen tarjontaan on siirryttävä sitä mukaa, kun se parantaa palvelua, 
mutta huomioiden erikseen kunkin tieteenalan ja  tutkijayhteisön tilanne. Käyttö- 
valmiuksia on ja tkuvasti parannettava kirjasto- ja  tutkijahenkilökunnan koulu
tuksella. Kustakin keskeisestä lehdestä olisi pyrittävä tallettamaan ainakin yksi 
painettu kappale jossa in  suomalaisessa kirjastossa.

Opiskelijoiden erityiskysymyksiä (luku 3.2.3)
• Laitosten tulee kiinnittää huomiota opiskelijoidensa kurssikirjallisuuden saata

vuuteen. M assakirjallisuuden tarjontaa varten olisi kansallisella tasolla tutkitta
va ratkaisuja, jo issa  kirjastotarjonnan rinnalla tuettaisiin kirjojen hankintaa opis
kelijoiden omaksi.

• Ainelaitoksilla on varmistettava, että opiskelijat saavat opintojensa kuluessa riit
tävät valmiudet seurata ja  etsiä kunkin alan tieteellistä kirjallisuutta.

• Opiskelijoille tarkoitetun tietotekniikan hankinnassa sekä palveluiden ja  opiske- 
lutilojen järjestäm isessä  on tiedostettava, että verkkoaineistojen käyttö kotoa kä
sin lisääntyy ja  yhä  useammalla on hyvät tekstinkäsittelymahdollisuudet omasta 
takaa. Tietty tarve järjestää  työasemia mm. verkkovälitteisten opiskeluaineisto
je n  käyttöä varten kuitenkin jo p a  lisääntyy. N äitä järjestettäessä  on huolehditta
va oppimiskeskusten sijainnista lähellä muuta opiskeluympäristöä. Vaikka luku
saleissa on ilmeisesti tarpeetontakin väljyyttä, ryhmätyöskentely tiloja olisi saa
tava lisää. On myös tiedostettava, että opiskelijat tarvitsevat kirjastohenkilöstön  
palvelua eri tavoin, usein enemmän kuin tutkijat.

Ulkopuolinen käyttö (luku 3.2.4)

• Helsingin yliopiston kirjastoja käyttävät myös sen ulkopuoliset ja  vastaavasti 
Helsingin yliopistoyhteisön jä sen e t käyttävät muita kirjastoja. Nykyistä selkeäm- 
pään työnjakoon erityisesti painetun aineiston hankinnassa voidaan pyrkiä  sa
man alan kirjastojen kesken, varsinkin jo s  halutaan painottaa taloudellisuutta tai 
mahdollisimman laajan valikoiman hankintaa Helsingin seudulle. Tällöin sovit
taisiin, mitä aihepiirejä ja  julkaisulajeja  kukin sitoutuu hankkimaan ja  tarjoa
maan vastavuoroisesti muiden käyttöön. Jos taas halutaan painottaa kirjallisuu
den helppoa saatavuutta kunkin kirjaston ydinasiakkaille, tarkka työnjako ei ole 
mielekästä, pa itsi kalleimpien ju lkaisujen  osalta.
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• M ikäli kirjastoarvioinnin paneelin  ehdottama 'D irector ofA cadem ic Information  
and Learning Resources ’ nimetään, hänen tehtävänään olisi pa itsi koordinoida 
yliopiston sisäisiä kirjastotoimintoja, myös yhteistyötä muiden kirjastojen ja  kir
jasto ja  ylläpitävien tahojen kanssa.

Kirjastot ja julkaisutoim inta (luku 3.2.5)
• On ilmeistä, ettei ole tarkoituksenmukaista lisätä tai muuttaa kirjastojen roolia 

perinteisen julkaisutoim innan alueella. Elektronisessa julkaisem isessa yliopisto
yhteisön on syytä tukeutua kirjastojen alaa koskevaan asiantuntemukseen.

• Ei ole ilman muuta selvää, että elektroninen julkaisem inen on järkevää  kanavoi
da Yliopistopainon kautta. Tärkeintä on, että tie tutkijan pc:ltä  julkisuuteen on 
mahdollisimman lyhyt. Tässä tarvitaan riittäviä apuneuvoja, jo iden  käytön opas
tuksesta ja  saatavuudesta tulee huolehtia tarkoituksenmukaisella tavalla. E i ole 
välttämättä tarkoituksenmukaista, että elektroninen ju lka isu  kierrätetään kahden 
eri organisaation kautta (yo-paino, kirjastoverkko), jo tta  se saadaan käyttöön. 
Elektronisissa ju lkaisukäytännöissä  on syytä perehtyä  riittävästi ratkaisuihin, 
jo issa  on jo  edetty p itkälle  niin Suomessa kuin muualla maailmassa, ja  näistä 
käytännöistä tulee omaksua niiden parhaat elementit.

Julkisuus, tiedotus, käyttäjäkoulutus (luku 3.2.6)
• Yliopistoyhteisön tietämystä kirjastojen tarjoamista palveluista on lisättävä eri kei

noin ja  käytettävä tällöin myös yliopiston yleisiä tiedotuskanavia, ei vain kirjaston 
omia. Erityisesti on parannettava sekä opiskelijoiden että opetus- ja  tutkimushenki
lökunnan valmiuksia käyttää digitaalisia tiedonlähteitä ja  palveluita. Koulutus ei 
kuitenkaan saa korvata palveluiden suunnittelemista käyttäjäystävällisiksi.

Hajautetun ja keskitetyn ratkaisun edut ja haitat (luku 3.3.1)

• Helsingin yliopistossa on runsaasti liian p ien iä  kirjastoyksiköitä. M inimipalve- 
luiden kannalta kriittinen koko lienee ruotsalaisen suosituksen (vähintään 3 hen
kilö ä/kirj as toyksikkö) mukainen.

• On ajateltavissa, että nykyinen tiedekuntapohjainen kirjastojako historiallisen  
perinteen linnakkeena on omiaan ylläpitäm ään rakenteita, jo tka  nykyaikaisen, 
monitieteisyyttä arvostavan ajatustavan mukaan ovat esteenä tieteidenväliselle 
yhteistyölle ja  vuorovaikutukselle. Uudelleen organisoidut kirjastopalvelut voisi
vat olla edistämässä myös poikkitieteellistä ajattelua.

HYK vai Kansalliskirjasto? (luku 3.3.2)
• H Y K  on jou tunu t resurssien niuketessa 1990-luvun puoliväliin tultaessa linjaa

maan hankintapolitiikkansa siten, että se on keskittynyt kausi- ja  sarjajulkaisui- 
hin sekä kansalliskirjastotoimintoihin valtakunnallisen rahoituksen turvin. Tämä 
puolestaan on merkinnyt aineistovastuun siirtym istä entistä huomattavasti sel-
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keämmin tiedekunnille, jo ilta  nyt edellytetään aikaisempaa tuntuvampaa panos
tusta omien tiedekuntakirjastojen ylläpidossa. Tämä koskee varsinkin hum anis
tista tiedekuntaa ja  sen m onografiahankintoja sekä uusimpia sarja- ja  kausijul
kaisuja.

• Kansalliskirjaston aseman ja  tehtävien selvittäminen edellyttää, että tätä varten 
asetetaan erillinen toimikunta, jonka  tehtävänä on käydä yksityiskohtaisesti lä
vitse ne tekijät, jo tka  on ratkaistava harkittaessa kansalliskirjastotehtävien eriyt
tämistä Helsingin yliopistosta. M uilta osin viitataan siihen, mitä paneelin  rapor
tissa todetaan.

Kirjastotoiminnan kokonaiskoordinaatio (luku 3.3.3)
• Paneelin ehdotusta uudesta johtajanvirasta (Director o f  Academ ic Information  

and Learning Resources) voidaan hyvin perustella. Etuna on mm. kirjastojen  
koordinaation lisääntyminen, kirjastojen parem pi näkyvyys yliopiston hallinnos
sa ja  selkeäm pi edustus neuvotteluissa niin yliopiston sisällä kuin sen ulkopuolel
lakin. Toisaalta ohjausryhmä on nähnyt ehdotuksessa myös riskin, että kirjasto
laitos pyrk ii liiaksi etääntymään tutkimuksesta ja  opetuksesta. Kun paneeli suo
sittaa, että kirjastot tulee yhä  tiukemmin integroida tutkimukseen ja  opetukseen, 
ei erillisen keskitetyn linjaorganisaation luominen kirjastoille välttämättä edis
täisi tätä tavoitetta. L isäksi erityisesti keskustakampuksen tiedekunnat saattavat 
helposti kokea, että yhteinen kirjastohallinto ei riittävästi tunnista eri tieteenalo
je n  erityispiirteitä. M ikäli uusi johtajanvirka perustetaan, tulee taata, että kehi
tys myös keskus takampuks en alueella tapahtuu kiinteässä yhteistyössä tiedekun
tien kanssa.

• On syytä vakavasti m iettiä paneelin  ehdotuksen pohjalta, onko nykyisessä tilan
teessa tarpeen arvioida uudelleen vastuu- ja  toimintojako a yliopiston sisällä. Uu
det tietopalvelumuodot edellyttävät entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden  
välillä. N äitä ovat nykyisessä organisaatiossa kirjastojen lisäksi ainakin opinto
asioiden hallinto- ja  tukipalvelut (sekä keskus- että tiedekuntatasolla), atk-palve- 
lut ja  Yliopistopainon tarjoamat palvelut.

• Yliopiston uudessa tietohallintostrategiassa tulee ottaa huomioon paneelin suosi
tukset. Mahdollisesti valittavan uuden johtajan tulee olla tietohallintoryhmän jäsen.

• Toiminnan pysyvä  laadunarviointi tulee ottaa vakavana haasteena Helsingin y li
opistojen kirjastotoimintojen kehittämisessä. Paneelin ehdotukset erilaisten m it
tareiden käyttöön ottamisesta on syytä käydä läpi yhdessä  ja  arvioida niiden ja  
mahdollisten muidenkin soveltuvuus yliopiston kirjastotoimintojen arviointiin.

• Erilaisten mittareiden ja  mittausmenetelm ien toimivuutta on mahdollista kokeil
la yksittäisissä kirjastoissa ennen yleisiä  ohjeita ja  suosituksia. Pilotoinnin avul
la saadaan arvokasta kokemusta ja  taustatietoa koko kirjastolaitoksen käyttöön  
sekä Helsingin yliopistossa että myös laajemmin.
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LIITE I: H an kesu unn ite lm a

HELSINGIN YLIOPISTO

Kirjastotoimikunta 20.1. 2000

Hankesuunnitelma:

Kirjastotoiminnan kokonaisarviointi Helsingin yliopistossa
Täm ä as ia k ir ja  on ajan tasa lle  saatettu ve rs io  k ir ja s to to im iku n n a n  toukokuussa 1999 laatim asta ja  syyskuussa täydentä
m ästä hankesuunn ite lm asta . K ä s illä  o leva  ve rs io  on saatav illa  m yös eng lann ink ie lisenä  ja  s iinä  on o tettu  huom ioon  
K irja s to to im iku n n a n  20.1. 2000 tekem ät ko rjaukse t

1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat

□ Konsistorin ja yliopiston kirjastotoimikunnan tekemiin päätöksiin perustuen on käynnistetty 
kirjastotoiminnan kokonaisarviointi. Hankkeen suunnittelua, valmistelua ja toteutusta koor
dinoimaan yliopiston kirjastotoimikunta on asettanut arvioinnin ohjausryhmän.

□ Kirjastotoimikunnan asettama kansainvälinen arviointipaneeli laatii arviointiraportin tutustuttu
aan ensin arvioitaviin yksikköihin ja niistä käytettävissä olevaan aineistoon.

□ Arvioinnin käytännön järjestelyistä, toteutuksesta ja aikataulusta vastaavat arviointiasiamies ja  
suunnittelija.

Arvioinnissa lähdetään liikkeelle Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen nykytilasta ja strategioista, 
ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon laaditut suunnitelmat, strategiat ja kehittämishankkeet 
niin yliopiston itsensä kuin sidosryhmien ja-organisaatioidenkin osalta. Arvioinnissa ei kuitenkaan 
sitouduta olemassa oleviin suunnitelmiin, vaan niihin on mahdollista esittää muutoksia ja tarken
nuksia, mikäli arviointi antaa siihen aihetta.

2 Arvioinnista vastaavat ryhmät

a) Yliopiston kirjastotoimikunta

Yliopiston kirjastotoimikunta hyväksyy tarkennetun arviointisuunnitelman ohjausryhmän, arvioin- 
tiasiamiehen ja suunnittelijan esityksestä. Se antaa lausunnon kirjastojen käyttäjäkyselylomakkeista 
ja itsearviointiohjeista sekä arviointipaneelille annettavista ohjeista.

Kirjastotoimikunta seuraaja valvoo arvioinnin etenemistä.

b) Arvioinnin ohjausryhmä 

Tehtävät
Ohjausryhmä koordinoi arvioinnin suunnittelua, valmistelua ja toteutusta kirjastotoimikunnan vah
vistamien suuntaviivojen mukaisesti. Se kuulee asiantuntijoita ja varustaa panelistit tarvittavalla 
materiaalilla.

Ohjausryhmä hyväksyy kirjastotoimikuntaa kuultuaan kirjastojen käyttäjäkysely lomakkeet ja  it- 
searviointiohjeet sekä ohjeet panelisteille. Ohjausryhmä laatii tarkennetun arviointisuunnitelman, 
jonka kirjastotoimikunta hyväksyy.
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Ohjausryhmä ohjaa arvointiasiamiehen ja suunnittelijan työskentelyä sekä raportoi yhdessä heidän 
kanssaan kirjastotoimikunnalle arvioinnin etenemisestä.

Kokoonpano
Puheenjohtaja:

Maija-Leena Huotari, yliassistentti, Tampereen yliopisto, Informaatiotutkimuksen laitos 
Jäsenet:

Antti Arjava, dosentti, Klassillisen filologian laitos (hum. tdk)
Annele Hatakka, professori, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos (maat.-metsät, tdk) 
Ullamaija Kivikuru, professori, Svenska social- och kommunalhögskolan (valt. tdk)
Kaarlo Simojoki, LL, jatko-opiskelija, terveydenhuollon hallinto (lääketiet, tdk)
Marja Torniainen, HuK, opiskelija, suomen kieli ja yleinen kirjallisuustiede (hum. tdk) 

Asiantuntija:
Kari Eskola, professori, Fysiikan laitos (luonnontiet, tdk).

c) Arviointipaneeli 

Tehtävät
Kansainvälisen arviointipaneelin tehtävänä on laatia arviointiraportti Helsingin yliopiston kirjasto
toiminnasta kampuksittain ja tiedekunnittain. Panelistit tutustuvat etukäteen saamaansa aineistoon 
sekä tapaavat kirjastojen ja niiden käyttäjien edustajia eri kampuksilla.

Panelistit vierailevat yliopistossa kaksi kertaa, toukokuussa ja syyskuussa. Arviointiraportin laati
minen ajoittuu välittömästi syyskuun vierailun jälkeen.

Kokoonpano
Hans Geleijnse, kirjastonjohtaja, Tilburgin yliopisto
Göran Gellerstam, kirjastonjohtaja, Lundin yliopisto
Iän Mowat, kirjastonjohtaja, Edinburghin yliopisto
Kyllikki Ruokonen, kirjastonjohtaja (el.), Helsingin Kauppakorkeakoulu.

d) Arviointiasiamies ja  suunnittelija

Arvioinnin käytännön toteutuksesta vastaavat hallintoviraston kehittämisosastolla työskentelevät 
arviointiasiamies Aimo Virtanen ja suunnittelija Riitta Mäkinen. Heidän tehtäviinsä kuuluu:
□ vastata arvioinnin toteuttamisesta ja prosessin etenemisestä
□ vastata yhteydenpidosta panelisteihin ja vierailujen järjestämisestä
□ vastata tiedottamisesta
□ vastata tulosten yhteenvedosta
□ vastata olemassa olevan tietoaineiston kokoamisesta
□ avustaa kirjastoja itsearvioinnin toteuttamisessa.

3. Arvioinnin tavoitteet

Arvioinnin päämääränä on saada välineitä jatkuvaan kirjastotoimintojen kehittämiseen, jotta ai
neisto- ja tietopalvelut tukisivat opetusta ja tutkimusta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella 
tavalla ja tarjoaisivat yliopistoyhteisön jäsenille ajanmukaiset tiedonhankinnan mahdollisuudet.

Tavoitteena on arvioida sekä kirjastotoimen kokonaisuutta että yksittäisiä kirjastoja kiinnittäen 
huomiota varsinkin seuraaviin kysymyksiin:
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□ Tavoitteenasettelu ( tekevätkö kirjastot oikeita asioita)
□ Palvelujen tarve ja laatu (mitä kirjastopalvelutta yliopisto maksajana ja toimeksiantajana katsoo 

tarvitsevansa)
□ Palveluj en tarj onnan j a kysynnän suhde
□ Talous (kokonaisrahoituksen taso, kustannusrakenteen tarkoituksenmukaisuus)
□ Kokoelmat (ovatko ne riittävän monipuoliset)
□ Onko henkilöstö- ja osaamisrakenne oikea
□ Mikä on kirjastojen sopeutumiskyky eli kyky vastata muutoksiin palvelujen kysynnässä ja toi
mintaympäristön muutoksessa.

Erityisesti huomiota kiinnitetään kirjallisuuteen ja kirjastopalveluihin suunnattujen resurssien tar
koituksenmukaiseen käyttöön. Arviointi kohdistuu nykyiseen rakenteeseen ja toimintaan sekä lä
hiajan suunnitelmiin ja siinä tähdätään toimenpide-ehdotuksiin. Tällöin voi nousta esiin myös 
vaihtoehtoisia, erilaisten painotusten mukaisia ratkaisuja. Pyrkimyksenä on myös kirjastokohtainen 
palaute.

4. Arvioinnin rajaukset

Arvioinnin piiriin kuuluvat kaikki Helsingin yliopiston piirissä toimivat kirjastot. Helsingin yli
opiston kirjaston (HYK) kohdalla jako kansalliskirjasto- ja yliopistollisiin tehtäviin muodostaa peri
aatteellisen rajan arvioitavien toimintojen osalta. On tärkeä selvittää, mikä on HYKin palveluiden 
merkitys yliopistolle ja miten niitä käytetään.

Pienetkin kirjastot ja laitosten kirjallisuushankinnat otetaan huomioon, kun arvioidaan kirjastotoi
men kokonaisuutta tiedekunnittain ja kampuksittain. Kirjastokohtaisessa arvioinnissa pitäydytään 
ammattimaisesti hoidetuissa kirjastoissa ts. kirjastoissa, joissa vähintään yhden henkilön pääasialli
nen työpanos on kirjastotyötä ja hänellä on siihen itsenäistä toimivaltaa. Muita kirjaston kriteereitä 
ovat:
- materiaali on luetteloitu
- käyttöoikeus myös laitoksen henkilökunnan ulkopuolisilla
- (säännölliset) aukioloajat 

oma henkilöstö
oma talousarvio 
omat tilat.

Myös yliopiston toimintoja palvelevien muiden kirjastojen ( esim. Eduskunnan kirjaston, Teknilli
sen korkeakoulun kirjaston ja SKS:n kirjaston) roolit sekä yhteistyökysymykset ovat selvitettävinä.

5. Arviointimenetelmä

Arviointi toteutetaan kolmivaiheisena:

a) Kirjastojen itsearviointi sekä asiakaskyselyt
b) Arviointipaneelin työskentely
c) Yliopiston omat johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
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a) Itsearviointi ja  kyselyt

Jokainen yliopistoon kuuluva itsenäiseksi kirjastoksi luokiteltava, ammattimaisesti hoidettu yksikkö 
laatii itsearvioinnin erillisten, kirjastotoimikunnan hyväksymien ja ohjausryhmän vahvistamien 
ohjeiden pohjalta. Itsearvioinnit toteutetaan vastaamalla ohjausryhmän laatimaan kyselyyn ja teke
mällä sen pohjalta yhteenveto. Itsearvioinnin luovutetaan arviointipaneelin käyttöön. Itsearvointi 
laaditaan englannin kielellä, mutta kirjastot saavat ohjeet myös suomeksi.

Ohjausryhmä käyttää arvioinnin tukena myös tilastoja sekä asiakaskyselyiden avulla koottua ai
neistoa. Asiakaskyselykö toteutetaan seuraavasti:

1) Ovensuukyselyt tiettynä ajanjaksona kaikille kirjastossa kävijöille
2) Kyselyt tiedekunnille ja laitoksille
3) Kyselyt eri käyttäjäryhmiä edustaville yliopistoyhteisön jäsenille

Arviointisuunnittelija laatii yhdessä arviointiasiamiehen kanssa yhteenvedon asiakaskyselyistä. 
Tulokset käännetään englanniksi ja toimitetaan arviointipaneelille.

b) Arviointipaneelin työskentely

Kansainvälinen arviointipaneeli tutustuu heille etukäteen toimitettuun kiijastoja koskevaan aineis
toon. Siihen kuuluvat englanniksi käännettyinä:

1) Yliopiston yhteinen kirjastostrategia
2) Arvioinnin hankesuunnitelma
3) Kirjastojen itsearviointi ohjeet ja -tulokset
4) Yhteenveto asiakaskyselyiden tuloksista
5) Valikoima tilastoaineistoa ja niistä laskettuja sekä HY:n kiijastolaitosta että sen yksittäisiä 

kirjastoja koskevia tunnuslukuja.
6) Muu panelistien edellyttämä aineisto

Saatuaan tarvittavan aineiston ja tutustuttuaan riittävästi sekä siihen että kiijastoihin paneeli laatii 
arviointiraportin, joka julkaistaan joko yliopiston tai Korkeakoulujen arviointineuvoston sarjassa. 
Raportin tulisi kattaa kirjastopalveluiden kokonaisuus sekä antaa kirjasto- tai kiijastoryhmäkoh- 
taista palautetta. Konkreettiset toimenpide-ehdotukset olisivat myös hyödyllisiä.

c) Yliopiston omat johtopäätökset ja  toimenpide-ehdotukset

Saatuaan paneelin raportin ohjausryhmä laatii sen pohjalta ehdotuksen yliopiston toimenpiteiksi, 
jotka arviointiasiamies esittelee kirjastotoimikunnalle. Kirjastotoimikunta päättää mitkä ehdotukset 
tulisi toteuttaa. Arviointiasiamies esittelee tarvittaessa ehdotukset konsistorille.

Arvioinnin tulosten toimeenpanoon sisältyy arviointiprosessin arviointi.

6. Arvioinnin tausta-aineisto

□ Vuosina 1997-99 toteutettiin hallinnon benchmarking-projekti, johon osallistuivat Helsingin, Tukhol
man, Oulun ja Amsterdamin yliopistot. Projektin tulokset julkaistiin loppuraportissa Leam ing by Com- 
paring. The Benchmarking o f  Adm inistration a t the University o f  Helsinki. (Helsinki 1999).

□ Vuonna 1999 toteutettiin Helsingin yliopiston tutkimuksen arviointi. Projektin tulokset ovat käytettävis
sä yliopiston www-sivuilla.
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□ Yliopiston strategia vuosille 2001-2003 sisältää kirjastoarvioinnin kannalta relevanttia aineistoa kirjasto
palveluihin liittyvistä suunnitelmista ja tarpeista.

□ Opetusministeriön asettaman Yliopistokirjastojen rakenteellisen kehittämisen työryhmän toimenpideoh
jelma (valmisteilla, ylikirjastonhoitaja Häkli jäsenenä).

□ Muut kansalliset ja kansainväliset kirjastoarvioinnit kuuluvat myös tausta-aineistoon.

Tietopohja

□ Kirjastojen itsearviointiraportit
□ Olemassa olevia tietoaineistoja:

□ valtakunnallinen Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto / Helsingin yliopiston kirjasto. Yh- 
teistyösihteeristö http://renki.helsinki.fi/hyk/kt/yhteistilasto.html

□ kirjallisuuden hankintamenot yksiköittäin (kvestuurista)
□ HELKA-palvelujen tuottamat tilastot
□ "Kirja opiskeluprosessissa"-raportti (perustuu Opiskelijakirjaston selvitykseen)
□ Käyttäjäkyselyiden tulokset
□ Kirjastojen potentiaalisille käyttäjille kohdennettujen kyselyiden tulokset; tieteenalojen erot 

otetaan huomioon keräämällä käyttäjätietoa kampuksittain (Keskusta, Kumpula, Meilahti, 
Viikki).

7. Arvioinnin aikataulu (ks. liite)

Toimenpide-ehdotusten tulee olla valmiit konsistorille esiteltäviksi marraskuussa 2000.

$. Tiedottaminen

Kiijastoille tiedotetaan arvioinnin eri vaiheissa sen etenemisestä ja kirjastoilta sitä varten edellytet
tävistä toimenpiteistä seuraavasti:

a) Yleiskirje arvioitaville yksiköille ja tiedekunnille
b) Arvioinnin omat www-sivut
c) Vierailut kirjastoissa sekä kirjastohenkilöstön kokouksissa (arviointiasiamies ja suunnittelija)
d) Avoin tiedotus- ja  keskustelutilaisuus kaikille asiasta kiinnostuneille (31.1.)
e) Erityiset tietoiskut intressiryhmille (ammattijärjestöt, HYY)
f) Kirjastokohtaiset kuulemiset arvioinnin loppuvaiheessa.

9. Kustannusarvio

Arviointiin on varattu vuodelle 2000 yliopiston omien varojen budjetissa yhteensä 700 000 mark
kaa. Määräraha käytetään pääosin suunnittelijan palkkaan, panelistien ja ohjausryhmän puheenjoh
tajan palkkioihin sekä matka- ja julkaisukustannuksiin. Tarkempi käyttösuunnitelma laaditaan hel
mikuussa 2000.

LIITE

Talousarvio
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UNIVERSITY OF HELSINKI

Strategic Planning and Development 
P.O.Box 33, Yliopistonkatu 4, 4. fl.

Aimo Virtanen, phone: 358-40-58 44 722

THE VISIT OF THE LIBRARY-ASSESSMENT PANELLISTS, May 7-12, 2000

Date Event Participants

Sun, May 7 An informal dinner, The Restaurant Bellevue, Göran Gellerstam
7.30 pm Rahapajankatu 3 lan Mowat

hosted by Vice-rector Raija Sollamo Kyllikki Ruokonen 
Raija Sollamo 
Maija-Leena Huotari 
Riitta Mäkinen, Aimo Virtanen

Mon, May 8 University o f Helsinki, Main Building, Unioninkatu
9.00 -  10 am 34, Runeberg-hall

• Introduction & Discussions: An overview of the Riitta Mäkinen, Aimo Virtanen

10 - 11 am
library organisation of the UH The Panellists

• Getting the panel organised (the panellists only)
11 -  12 am • Student viewpoints Student representatives (Student Union, 

faculties): Elina Moisio, Samu Niskanen,
12 -  0.45 pm Lunch in the Runeberg-hall Anna Parpala, Jan Strandberg

1.00- 5.00 pm Meilahti campus, The Faculty o f Medicine: The Prof. Matti Tikkanen, Dean

1.00- 2.00 pm
National Library o f Health Sciences (Terkko) Prof. Seppo Meri
•  Meeting with faculty members Librarian Pirjo Rajakiili,

2.00-3.30 pm • Meeting with librarians other representatives of Terkko and its
3.30- 5.00 pm Visit to a couple o f the department libraries branch libraries

Tue, May 9 Viikki campus: Viikki Science Library The Panellists
9.00 am - meeting with librarians (The Veterinary Medicine Riitta Mäkinen, Aimo Virtanen

Library as well) Librarians Heli Myllys, Teodora
10.00 am - meeting with librarians & with faculty members Oker-Blom, Pirjo Korhonen, Marita
11.00 am - meeting with faculty members Rosengren, information specialists Ritva 

Hagelin, Tiina Äärilä
JU O  am Lunch in the Viikki Manor Restaurant, cabinet Prof. Martti Marvola

Sunila prof. Eero Puolanne
0 .30- 1.30 pm Institute o f Biotechnology Prof. Mart Saarma, Director,

Biocentrum IA (Viikinkaari 9), meeting-room Arto Halinen, Adm.Dir.,
3109 Representatives of the research programs

2.00 pm - Kumpula campus, The Library o f Chemistry Librarian Sinikka Luokkanen,
5.00 pm Plans of the Campus Library of Sciences Prof. Heikki Saarinen, other 

representatives of the Kumpula campus 
departments

6.30 pm Dinner (informal) , The Restaurant Kanavaranta 3 The Panellists
E & F Members of the Steering Group
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Wed, May 10 Some department libraries at the Faculty o f The Panellists
Science at the City Campus Riitta Mäkinen, Aimo Virtanen,

9.00 am Astronomy (a moming walk from Vironkatu) representatives of the departments and
10.30 Mathematics (within a short vvalk) the libraries concemed
11.00 Geography ( “ )

12.00 Lunch, hosted by Raija Sollamo Raija Sollamo, Prof. Arto Mustajoki,
The restaurant Cafe Strindberg, Pohjoisesplanadi Riitta Mäkinen, Aimo Virtanen

1.30 -  2.45 pm The Library o f the Faculty o f Theology, Librarian Liisa Rajamäki, Prof. Reijo
Aleksanterinkatu 7 Työrinoja, Adm.Dir. Harri Markkula

3.00 -  4.00 pm The Undergraduate Library, Vuorikatu 7 Librarian Kaisa Sinikara

4.00 -  6.00 pm Introduction to the library activities at the City Prof. Hannu Niemi., Dean
campus: The three Faculty Libraries of Law, Prof. Jarkko Hautamäki, Dean
Education and Social Sciences Prof. Antti Kivivuori

Librarians Tuula Mäkinen, Gunilla Häkli,
Tuula Ruhanen and Marja-Liisa Harju-
Khadr
Representatives of the faculties and 
libraries concemed

Thu, May 11 The Helsinki University Library, Unioninkatu 36 The Panellists
9 .00- Riitta Mäkinen, Aimo Virtanen

11.30 am Prof. Esko Häkli, Director 
Chief of Collections Maire Aho

11.30 am Lunch, hosted by Esko Häkli Planning OfFicer Dorrit Gustafsson 
Development Director Juha Hakala 
Chief of Services Ari Muhonen

0.30 -  5.30 pm Some department libraries at the Faculty o f Arts
0.30-1.45 The Topelia Library Librarian Pälvi Kaiponen
2.00-3.15 The History and Philology Library Librarian Marja-Leena Strandström
3.30-5.00 Libraries in the Main Building of the UH: Representatives of the libraries and
3.30-4.15 - Finnish Language, Finnish Literature departments concemed
4.20-5.00 - Art Histoiy

6.30 pm A reception with buffet; Main building, Runeberg- The Panellists, Librarians and
hall members o f the library committee of 

the UH

Fri, May 12 Reserved for conclusions and supplements The Panellists
9 -  12 am The Building of Administration at the UH, Maija-Leena Huotari

Yliopistonkatu 4, 6th floor, meeting room Riitta Mäkinen, Aimo Virtanen

12.00 Lunch, Restaurant Paprika, basement
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UNIVERSITY OF HELSINKI
Library Assessment 2000
P.O.Box 33, Yliopistonkatu 4, 4. fl.
Aimo Virtanen, phone 358-40-58 44 722 
Riitta Mäkinen, phone 358-40-50 17 710

LIITE III

THE VISIT OF THE LIBRARY-ASSESSMENT PANELISTS, 
August 30th to September 2nd, 2000

Date Time Event Participants
Wed 30'11 Aug

6 to 7 pm
7 pm

Arrival, accommodation
UH guestrooms, Vironkatu 1 C 
Preparatory meeting 
Dinner, Restaurant Sundmans Krog, 
Eteläranta 16

Panelists only

Thu 31sl Aug 9.00 to 9.30 An introductory meeting
6* floor meeting room, The 
Administration Building, Yliopistonkatu 
4

Panelists 
Riitta Mäkinen 
Aimo Virtanen

9.30 to 10.15 Meeting with the Rector, the Vice- 
rectors and the Head of 
Administration
The Administration Building, 
Yliopistonkatu 4, 4th fl., Rector’s room

Rector, Mr Kari Raivio 
Vice-rectors:

Mrs Raija Sollamo 
Mr Ilkka Niiniluoto 

Head of Administration, 
Mrs Sinikka Mertano 

Riitta Mäkinen 
Aimo Virtanen

10.15 to 11.00 Appointment with some of the key 
persons of the Central Administration
The Administration Building, 
Yliopistonkatu 4, 6th fl., meeting room

Head of Finances,
Mr Ilkka Hyvärinen and 
Head of Technical Dept, 

Mr Toivo Vainiotalo
11.00 to 12.00 Panel workshop

The Administration Building, 
Yliopistonkatu 4, 6th fl., meeting room

Panelists
(RM/AV)

12.00 to 13.30 Lunch
Main building, Fabianinkatu 33, 2nd fl., 
Topelius-room

Raija Sollamo 
Sinikka Mertano 
Riitta Mäkinen 
Aimo Virtanen

13.30 to 14.30 Appointment / Interview
with Vice-Rector Raija Sollamo, the 
chair of the Library Committee 
The Administration Building, Yliopis
tonkatu 4, 4^  fl., Vice-Rector’s room

Panelists 
Raija Sollamo

14.30 to 18.00 Panel workshop
The Administration Building, 
Yliopistonkatu 4, 6th fl., meeting room

Panelists
(RM/AV)
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19.00 to 21.00 Dinner
The restaurant of the Botanical Gardens, 
Kaisaniemenranta 2

A couple of key librarians: 
Mrs Pirjo Rajakiili 

Mrs Heli Myllys 
Mrs Kaisa Sinikara 

Mrs Sinikka Luokkanen 
Riitta Mäkinen 
Aimo Virtanen

Fri l s' Sept 9.00 to 11.30 Panel workshop
The Administration Building, 
Yliopistonkatu 4, 5th fl., meeting room

Panelists
(RM/AV)

Lunch
The Administration Building, 
Restaurant Paprika, Yliopistonkatu 4, 
underground floor

Riitta Mäkinen 
Aimo Virtanen 

Maija-Leena Huotari

12.30 to .... Panel workshop
The Administration Building, 
Yliopistonkatu 4, 5^ fl., meeting room

Panelists
(RM/AV)

Dinner
(arrangements up to the panel members)

Sat 2"d Sept 8.00to ... Panel workshop
University guestrooms, top floor Panelists only

Departure

Refreshments (coffee, soft drinks) available during the panel workshops.

In case of any questions, do not hesitate to contact Riitta or Aimo any time:
Riitta 358-40-50 17 710 (mobile)
Aimo 358-40-58 44 722 (mobile)

On Thursday, Riitta and/or Aimo will meet the panelists in the hali, Yliopistonkatu 4, ground floor, 
at 9.00 o’clock.
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edusta ja t

Helmikuu-huhtikuu 2000 / Aimo Virtanen ja Riitta Mäkinen

Kasvatustieteellinen tiedekunta (9.2.)
Dekaani Jarkko Hautamäki 
Suunnittelija Kaisa Atosuo

Oikeustieteellinen tiedekunta (11.2.)
Dekaani Olli Mäenpää
Professori Antti Kivivuori, kirjastotoimikunnan pj. 
Professori Kimmo Nuotio 
Opintosihteeri Sirpa Mäkelä 
Apulaissihteeri Pirkko Nurminen

Eläinlääketieteellinen tiedekunta (16.2.)
Varadekaani Lars-Axel Lindberg 
Professori Marja-Liisa Hänninen 
Professori Reeta Pösö 
Yliopistonlehtori Antti Iivanainen 
Jatko-opiskelija Minna Rinkinen

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (14.3.)
Dekaani Mauno Kosonen
Varadekaani Martti Marvola (Viikin kirjastotoikunnan pj.) 
Varadekaani Heikki Saarinen 
Hallintopäällikkö Jorma Äijö

Valtiotieteellinen tiedekunta (23.3.)
Dekaani Hannu Niemi
Professori Matti Peltonen (kirjastotoimikunnan pj) 
Opintosihteeri Tuula Hakkola

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (4.4.)
Dekaani Kim Weissenberg 
Professori Eero Puolanne 
Professori Juhani Päivänen 
Professori Aarne Pehkonen

Teologinen tiedekunta (13.4.)
Dekaani Markku Heikkilä 
Hallintopäällikkö Harri Markkula

Humanistinen tiedekunta (13.4.)
Suunnittelija Jussi Piekkala 
Suunnittelija Kari Huittinen 
Professori Tapani Harviainen

Lääketieteellinen tiedekunta
Paneelin vierailun yhteydessä (ks. paneelin ohjelma)
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LIITE V: Itsearviointi lom ake  
suom enkie lisenä  vers iona

HELSINGIN YLIOPISTO 
KIRJASTOARVIOINTI

KIRJASTOJEN ITSEARVIOINTI
helmikuu 2000

Vastaaja yhteystietoineen

LIITE
/tiivistetty englanninkielinen versio on 
liitteenä projektin panelistien raportissa/

suomenkielinen versio

OSA 1 PERUSTIEDOT

Kirjaston nimi suomeksi ja englanniksi

1 Perustamisvuosi
tarvittaessa m yös a ika isem pi n im i ja  “  a lkum uodon" perustam isvuosi

2 Kirjaston kehysorganisaatio
3 Kirjaston olemassaolon tarkoitus
___ muotoilu lainattu strategiasta tms. asiakirjasta, mistä
___ muotoiltu tässä yhteydessä

4  Y din-asiaskunta ( jo ta  a ja te llen  pa lve lu t on jä rjeste tty)

5 Kirjaston edustamat tieteenalat / erikoisalat (vrt. Tieteellisten kirjastojen opas, tarvittaessa soveltaen)
6 Käyttöoikeus
7 Aukioloaika lukukausien aikana
8 Kokoelman laajuus nimekkeinä tai hyllymetreinä
9  Henkilöstö (helm ikuussa 2000, koulutus ilm aistaan taulukossa todellisen koulutustilanteen mukaan.

Kirjastokoulutus = myös tietopalvelukurssi sekä kiijastomerkonomikoulutus. Osa-aikaisten taulokossa 
ilmoittakaa myös kullakin rivillä keskimääräinen työaika prosentteina täydestä työajasta)

kokopäiväisiä osa-aikaisia (%)
akateemisia

joista kirjastokoulutettuja 
ilman kirjastokoulutusta 

avustavia
joista kirjastokoulutettuja
ilman kirjastokoulutusta ________ ________

N N

Henkilökunnasta työllistettyjä ja siviilipalvelusmiehiä___henkeä
Tehtävänimikkeen edellyttämää koulutusta korkeampi koulutus o n ___hengellä

10 Talouden kehitys
Vastatkaa käytettävissä olevien tietojen mukaisesti
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‘Menot (tuhansina markkoina) 19 9 0  1995  199 9  2 0 0 0
henkilöstö
aineisto

josta digitaalisen osuus 
kiinteistökustannukset 
muut

joista atk-laitteet ja ohjelmat 

‘Tulot
budjettirahoitus

myöntäjä (esim. tdk.) 
maksupalvelutulot 

tietopalvelu 
kaukolainat 
annettu koulutus 
palvelusopimukset 
muut

muu rahoitus
projektit, esim EU:n ja OPM:n
lisärahoitus (mainitkaa tyyppi esim. yliopiston yhteiskunnallisuusraha)

Selityksiä, ( esim. organisaatiomuutosten aiheuttamat muutokset rahoituspohjassa )

Liitteenä sisäpostitse (merkitse lukumäärä tai rasti)
___ kpl kirjaston yleisesitteitä ( 2 suomenkielistä, 3 englanninkielistä, 2 ruotsinkielistä)
___ paperituloste vuositilastosta 1999 (Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto)
___ organisaatiokaavio (ks kohta 6.2)
___ kirjaston strategia tms. asiakirja(t) (ei tarvitse englannintaa)
___ kirjastopalveluita koskeva ote kehysorganisaation /sidosorganisäätiöiden strategioista tms.

asiakirjoista (ei tarvitse englannintaa)
___ yhteenveto tuoreimmasta käyttäjäselvityksestä tai vastaavasta (ei tarvitse englannintaa)
___ kpl muita mahdollisia itsearviointia täydentäviä asiakirjoja (esim. SWOT-analyysi)

Kotisivumme on osoitteessa
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2.5 Digitalisoituminen
Minkä verran ja minkä tyyppistä aineistoa kirjastossa on vain korttiluetteloituna?

Kirjastoon tulee sarjajulkaisunimekkeitä (lukumäärä; sekundäärilähteet mukaanlukien, ilman 
FinELibin tarjontaa)
Vain painettuina / painettuina ja digitaalisina (riippumatta ovatko versiot identtisiä) / cd-romina / 
verkkoversiona

Painetuista____ nimekettä on saatavissa myös digitaalisina FinELibin välityksellä

FinELibin ansiosta olemme lakkauttaneet ___julkaisun tilauksen

Huomautuksia

2 .6  Kirjaston valmius digitaalisen aineiston tarjontaan (voi rastia useamman kohdan)
___ aloillamme ei juuri ole digitaalista tarjontaa
___ tarjontaa olisi jonkin verran, mutta emme itse vielä ole aktiivisesti tarjonneet asiakkaille
___ digitaalisen aineiston tarjonta sujuu hyvin
___ markkinointia ja koulutusta asiakkaillemme olisi tehostettava
___ tarvitsemme itse lisäkoulutusta
___ teknisiä meistä riippumattomia ongelmia rasitukseksi saakka, seuraavanlaisia

2.7 Asiakkaiden suhtautuminen kirjaston välittämään digitaaliseen aineistoon
___ asiakkaillemme relevanttia tarjontaa ei toistaiseksi juuri ole
___ meillä ei ole sanottavaa käsitystä, miten asiakkaamme käyttävät verkkotason taa
___ pääosa asiakkaita käytää mielellään tarjolla olevia verkkojulkaisuja
___ osa asiakkaita hyvin tyytyväisiä, osa tietämättömiä tai vierastavia
___ pääosa asiakkaista tietämättömiä tai vierastavia
___ huolimatta valmiudesta käyttää digitaalisia lehtiä, monet asiakkaat haluavat myös painetut

versiot
___ asiakkailla teknisiä ongelmia rasitukseksi asti, millaisia

Lisätietoja kohtiin 2.6-2.7

2.8 Kokoelmatyön ristipaineet ia kehittämistarpeet
Onko teillä oleellisia ristipaineita kokoelmien profiloinnissa, kohdentamisessa eri käyttäjäryhmille, 
poistoissa, siirroissa Varastokirjastoon, sijoittelussa tms.?
Ei varsinaisesti / kyllä, seuraavanlaisia

Milaiset ovat tärkeimmät kehittämistarpeet kokoelmatyössä?

3 OMA JULKAISUTOIMINTA

3.1 Kirjaston bibliografinen toiminta ja vastuut (myös JULKI)
3.2 Muuta omaa julkaisutuotantoa
3.3 Digitaaliseen tai perinteiseen julkaisemiseen liittyvä(t) yhteistyö(hankkeet), keiden kanssa?
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4 ASIAKKAAT JA PALVELUT

4.1 Asiakasiakauma
Esittäkää (mm. Helka-tilastoihin perustuvaan) arvioon tai käyttäjätutkimuksiin (vuodelta______ )
perustuva asiakkaiden prosenttijakauma. Ottakaa huomioon myös kaukolainaus.
Oma tiedekunta/ala , henkilökunta / opiskelijat 
Muut tiedekunnat, henkilökunta /opiskelijat
Muiden korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen henkilökunta /opiskelijat
Muut opiskelijat / Muut tutkijat / Muu julkinen sektori / Elinkeinoelämä / Muut ___

100%

4.2 Henkilökunnan työpanoksen jakautuminen kohderyhmittäin, (karkea arvio) 
Kehysorganisaation jäsenet ja muu ydin-asiakaskunta 
Muu ja koko Helsingin yliopisto (Helka ym. -yhteistyö tähän)
Helsingin yliopiston ulkopuoliset asiakkaat 
Kansalliset tehtävät ja projektit

_____ Kansainväliset tehtävät ja yhteydenpito
100%

Olisiko kirjaston tavoitteiden ja palvelun painopisteiden kannalta toivottavaa voida rajoittaa tai 
laajentaa asiakaspiiriä ja sen palveluita? Ei aihetta / kyllä, miten

4.3 Henkilökunnan työpanos tehtävittäin
Annetaan karkea arvio helmikuulta 2000. Mikäli hiljattain on tehty työajan käytön seurantaa, ilmoitetaan sen luokituksen 
mukaiset tulokset.

Kokoelmatyö (mm. valinta, hankinta, kuvailu)
Lainauspalvelut, hyllytys, (ovensuu)päivystys, yleisneuvonta 
Tietopalveluja asiantuntijaneuvonta
Välillinen asiakaspalvelu (bibliografinen työ, www, käyttäjäkoulutus, tiedotus) 
Hallinto, suunnittelu, kouluttautuminen, muu
Muut kuin kirjastoon liittyvät tehtävät, esim. laitostyö (tähän merkintä, jos työpanos 
henkilöstötilastoissa on laskettu kirjastotyöksi.)
Yli 2 viikon sairasloma tms. ilman sijaista (lyhyemmät sairaslomat ja vuosilomat käsitellään, 
kuin asianomainen olisi työssään)

100%
Selityksiä kohtiin 4.2-4.3

Miten FinELib ja muu digitaalinen aineisto on viime vuosina muuttanut työajan käyttöä? Mitkä 
ovat merkittävimmät uudet tehtävät? Mitkä tehtävät ovat menettäneet tarpeellisuuttaan? (max 1000 
merkkiä)
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4.4 Käyttäjäkoulutus
Millaiset ovat käyttäjäkoulutuksenne toimintatapa ja kehittämissuunnitelmat? (max 1000 merkkiä)
___ % alojemme uusista opiskelijoista osallistui käyttäjäkoulutukseen tai kirjaston esittelyyn
v. 1999
luku on tilastoitu / arvioitu

___ % syventävän vaiheen opiskelijoista osallistui käyttäjä- tai tiedonhankintakoulutukseen 1999
luku on tilastoitu / arvioitu

___ kysymykset eivät ole relevantteja, koska kirjasto ei suuntaudu opiskelijapalveluihin ja / tai
jokin muu kirjasto hoitaa opiskelijoiden perehdytyksen

___ Oleellinen osa käyttäjäkoulutuksesta tapahtuu itseopiskeluna esim. verkko-ohjelmin (rasti)

4.5 Asiakaspäätteet
Asiakkaiden käytössä on ____ verkotettua ja tulostusmahdollisuudella varustettua päätettä
luettelotietokantojen ja digitaalisten aineistojen käyttöä varten. Se on
___ hieman tämänhetkistä tarvetta enemmän
___ riittävästi
___ ei riittävästi

___ % asiakkaista (karkeasti arvioiden) ei pysty käytämään HELKA-luetteloa aineiston
paikantamiseen ilman henkilökunnan apua.

Asiakkaiden käytössä on____ verkotettua ja tulostusmahdollisuudella varustettua päätettä
sähköpostia, tekstin käsittelyä ym. varten.

Lisätietoja

4.6 Uudet palvelumuodot
Mitä uusia, ehkä innovatiivisia ja räätälöityjä palvelumuotoja olette käynnistäneet tai suunnitelleet 
käynnistävänne asiakaskuntanne tietohuollon hyväksi? (yht. max 1000 merkkiä)
- opiskelijoille (esim. uudet oppimisympäristöt)
- henkilökunnalle
- muille

4.7 Palvelutaso
Miten hyvin katsotte toteuttaneenne Helsingin yliopiston Kirjastostrategian 1998-2005 
palvelutavoitteita ( Luku 4.2, ks. WWW http://savotta.helsinki.fi/halvi/toiminna.nsf)

melkein tai kokonaan saavutettu / puolittain saavutettu, oleellisimmat puutteet ovat__
/ eivät sovellu meille, koska_________

Lisätietoja

4.8 Ristipaineita palvelujen järjestämisessä
Tunnistatteko ristipaineita palvelujen tarjonnassa? (esim. painopiste opiskelijoissa vai tutkijoissa? Pidemmät 
aukioloajat vai ammattitaitoinen neuvonta aina aukioloaikoina? Panostus digitaaliseen vai perinteiseen palveluun?)
Ei oleellisia ristipaineita / on seuraavanlaisia
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4.9 Tavanomaiset kysymykset (vapaaehtoinen kysymys) 
Kolme tyypillistä kysymystä palvelupisteessä:

5 PROFILOINTI JA TYÖNJAKO KIRJASTOVERKOSTOISSA

5.1 Mikä on kirjasto? (rasti relevantit kohdat)
Mitkä seuraavista kriteereistä mielestänne ovat edellytyksiä sille, että voidaan puhua 
fqrjostos ta?

__ aineistot luetteloidaan
___ aineistot luetteloidaan kirjastojen yhteisluetteloon
___ käyttöoikeus (laitoksen) henkilökunnan / opiskelijoiden ulkopuolissakin
__ (säännöllinen) aukioloaika
___ oma (ammatillinen) henkilökunta (montako?)
___ erillinen budjetti
___ erilliset tilat
___ muu, mikä

5.2 Profiililtaan läheiset kirjastot
Mitkä muut kirjastot seudullanne palvelevat ydinasiakaskuntaanne samantapaisin aineistoin ja /tai 
palveluin kuin kirjastonne? Ottakaa huomioon HYK, tiedekunta-ja laitoskirjastot, muut 
korkeakoulu- ja erikoiskirjastot sekä yleiset kirjastot. Onko teillä sovittu tai totuttu työnjako? Mikä 
on oma osuutenne ja erikoistumisalueenne työnjaossa kuhunkin mainitsemaanne kirjastoon 
verrattuna?
Kirjasto Työnjako sovittu /perinteinen / ei ole Oma osuutenne

5.3 Millaisia suunnitelmia teillä on oman profiilin ia kiriastovhteistyön kehittämiseksi?
yliopiston sisällä, mm. miten kampuskirjastoyhteistyö etenee teidän näkökulmastanne? 
yliopiston ulkopuolella (yht. max 1000 merkkiä)

5.4 Työnjako-ongelmat
Vaikka ed. kohdassa tarkoitettuja varsinaisia suunnitelmia ei olisi, onko kirjastonne / lähialojen 
kirjastojen piirissä keskusteltu tai havaitsetteko nyt asiaa ajatellessanne työnjako-ongelmia kuten
- tarpeetonta kokoelmien päällekkäisyyttä tai muuta resurssien epätarkoituksenmukaista käyttöä

esim. akselilla laitoskirjastot /tiedekuntakirjasto / muu erikoiskirjasto
- asiakassegmenttejä, joita kukaan ei kunnolla palvele
- asiakkaiden epätarkoituksenmukaista jakautumista lähialojen kirjastojen kesken
- kirjastoja, jotka voisivat käyttösääntöjään muuttaen ja / tai palvelusopimusten turvin palvella nykyistä laajempaa 
asiakaskuntaa
Kuvailkaa problematiikkaa ja ottakaa halutessanne kantaa, (max. 1000 merkkiä)

5.5 Mikä on HYKin kansalliskirjastotoimintoien merkitys ja hyöty kirjastollenne ja sen 
asiakkaille?

kokoelmien ja koordinaation osalta 
verkkopalveluiden osalta
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5.6 Tähänastinen kiriastovhteistvö HY:n piirissä
Millaiset ovat kokemuksenne HELKA-yhteistyostaja -palveluista?

5.7 Rationalisointi yhteistyön avulla
Näettekö mahdollisuuksia vielä säästää resursseja lisätyn toimintojen keskittämisen, työnjaon 
edelleen selkeyttämisen, ostopalveluiden jne. avulla.
Huomioikaa HY:n ja kansallinen taso sekä perinteiset ja uudet toimintamuodot, (yht. max 1000 
merkkiä)

5.8 Yhteistyösopimukset kirjastopalveluista
Onko kirjastollanne yhteistyösopimuksia jonkin tahon kanssa (ammattikorkeakoulu, yritys)?
Ei /kyllä, minkä tahojen, mistä toiminnasta?

Onko jonkin organisaation kuormitus kirjastollenne sen asteinen, että yhteistyösopimus ja 
rahoitukseen osallistuminen olisi aiheellista? Jos on, selittäkää tarkemmin

Olisiko kirjastollanne mahdollista tarjota maksullisia palveluja jollekin yliopiston ulkopuoliselle 
taholle?

5.9 Tulorahoituksen lisäämismahdollisuudet 
Tunnistatteko muita mahdollisuuksia lisätä tulorahoitusta?

6 PROFILOITUMINEN YLIOPISTON SISÄLLÄ

6.1 Rahoitus
Kuinka hyvin nykyinen rahoitusmalli toimii kirjastonne kannalta? Mitä merkitsisi, jos tietty 
prosentti sopimustutkimuksen tuloista kohdennettaisiin kirjastolle? Onko teillä jo kokemuksia 
sellaisesta?

6.2 Yhteistyö kehysorganisaation ia muiden läheisten instituutioiden kanssa
Laatikaa liitteeksi organisaatiokaavio (palautetaan tarvittaessa paperimuodossa), jossa pääpaino on
kirjaston päätöksentekomalleissa ja yhteyksissä kehysorganisaatioihin.

Päätöksenteon ja yhteistyömallien kehittämissuunnitelmia ja -tarpeita?

Tunnistatteko päällekkäisyyksiä, aukkoja tai epäselvyyksiä työnjaossa asiakaskuntaanne edustavien 
aine-ja tutkimuslaitosten kanssa? Millaisia? (esim. tiedonhankinnan opetuksessa, kaksoistilausissa, valinnassa 
ja hankinassa)

6.3 Yhteistyö yliopiston muiden palvelulaitosten kanssa
Tunnistatteko päällekkäisyyksiä, aukkoja tai epäselvyyksiä työnjaossa yliopiston atk-osaston, 
hallintopalveluiden jne. kanssa? Millaisia? (esim. tilastoinissa, opiskelijapalveluiden organisoinnissa, 
verkkojärjestelyissä, sopimusten laatimisessa)
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Olisitteko kiinnostuneita nykyistä intensiivisemmästä yhteistyöstä yliopiston sisällä?
___ ei tällä hetkellä
___ kyllä, missä asioissa, minkä tahojen kanssa, mitä hyviä kokemuksia tai esteitä mahdollisesti

ilmennyt?

Mitä kehittämistarpeita näette yliopiston atk- ja verkkopalveluissa kirjastonäkökulmasta? (max 
1000 merkkiä)

7 HENKILÖKUNTA

7.1 Henkilökunnan rakenne
Miten henkilökunnan nykyiset työtehtävät, nimekkeet ja koulutus vastaavat toisiaan?
Millaiset ovat pitkän tähtäimen kehittämistarpeet henkilökunnan rakenteessa?

7.2 Osaamistarpeet nyt
Kuvailkaa lyhyen tähtäimen kehittämistarpeita henkilökunnan ammattitaidossa, ml. mahdollisesti 
toivottu lisärekrytointi henkilökuntaryhmittäin. Jos voisitte lisätä henkilöstömenoja 10 %  vuodesta 
2000 lähtien, miten kohdentaisitte?

8 LOPUKSI

8.1 Kolme saavutusta, toimintamuotoa tai piirrettä, joista olette ylpeitä

8.2 Piirre tai laiminlyöntinne, jota valitatte

8.3 Yhteenveto
Tähänastisia vastauksia tarkastellen arvioikaa vielä yhteenvedonomaisesti kirjastonne palvelujen 
laatua, kustannustehokkuutta sekä kehittämistarpeitanne.
Kommentoikaa myös itsearviointiohjeita ja omaa toteutustanne. ( yht. 1500-2500 merkkiä) 

KIITOS!
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LIITE  VI: La itoskysely lom ake  
vastau sjakau m ineen

HELSINGIN YLIOPISTO KIRJASTOARVIOINTI 2000

K Y S E L Y  L A I T O K S I L L E  /vastataan sähköisesti

Laitoksen nimi + oppiaineen/ muun yksikön nimi, jos laitokselta tulee useita vastauksia

□
Vastaajan yhteystiedot

K e sk e is im m ä t k ir ja sto t

1) Mitkä ovat yksikkönne henkilökunnalle□ 1-3 keskeisintä kirjastoa?

2) Mitä kirjastoja laitoksenne rahoittaa?

Y k sik ö n  o m a  k ir ja s to  j a  k ir ja llisu u d e n h a n k in ta

3) Millainen on yksikkönne oma kirjasto? Tässä tarkoitetaan sellaisia muutamaa hyllymetriä laajempia 
kokoelmia, jotka on sijoitettu omaan kirjastohuoneeseen/huoneistoon tai muuhun (henkilökunnan) yhteiseen tilaan.

Vastauksia
päätoimisesti hoidettu kirjasto 24
sivutoimisesti hoidettu kirjasto / kokoelma(= luetteloitu ja järjestetty) 18
luetteloimaton ja suurelta osin järjestämätön kokoelma 4
sekamuoto 11

a) □
b) □
c) □
d) □

Jos yksiköllä on kohtien a-d mukainen kirjasto, arvioikaa hyllymetrimäärä

e) I I laitoksella ei ole tässä tarkoitettua kirjastoa, pidämme “omanamme" 
kirjastoa (esim. tiedekuntakirjasto)

4) Millä summalla laitos hankki kirjallisuutta vuonna 1999? (Kirjanpidon lkp-tili 4002, menolajit 400201- 
400204, ts. kurssikirjallisuus, muu kirjallisuus, painetut kausijulkaisut ja elektroniset kausijulkaisut.)
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5) Arvioikaa prosentteina kuinka suuri osa 1999 hankitusta kirjallisuudesta on
a) hankittu ensisijaisesti yksittäisten henkilökunnan jäsenten käyttöön %
b) hankittu ensisijaisesti tutkimusryhmän tai vastaavan käyttöön %
c) hankittu laitoksen tai muuhun kirjastoon, ts. yhteiskäyttöön

TöcT

vastausten lukum äärä  
alle 50%  /  y li 50% 
59 6
63 2
13 52

%

d) on luetteloitu HELKA-luetteloon %
ei luetteloida 11 osa luetteloidaan 18 kaikki luetteloidaan 27

6) Mikäli huomattava osa kirjallisuutta on suppeassa käytössä, selittäkää syyt 
( esim, hyvin spesifi tutkimusaihe, muut kirjastot kaukana, tutkimustyö vaati kirjallisuuden pitämistä käsillä)n
7) Mitkä seuraavista aineistoista ovat useiden henkilökuntanne jäsenten vakituisessa käytössä digitaalisessa 
muodossa, joko verkosta tai cd-romilta

a) Bibliografiat, indeksi- ja abstraktijulkaisut
(ei tarkoiteta pelkkiä kirjastoluetteloita) Q  kyllä

b) Tieteelliset artikkelit kokoteksteinä O  kyllä
c) Lähde-ja tukimateriaali, esim. alkuperäistekstit, kuvat, taulukot Q  kyllä

33 □  ei 19
21 □  ei 29
18  □  ei 30

A r v io  k e sk e is im m istä  p ä ä to im ise st i h o id e tu is ta  k ir ja sto is ta

8) Seuraavassa on joukko kysymyksiä, joilla arvioidaan henkilökuntanne kannalta keskeisiä, Helsingin 
yliopistoon kuuluvia kirjastoja, niiden nykytilaa. Tilaa on 1-3 kirjaston arvioimiselle.

Kussakin kohdassa on asteikko rastittavaksi. Tarkemmin voitte selittää kutakin vastausta alla sijaitsevassa 
tekstilomakekentässä.

| Kirjaston nimi: \

a) Kokoelmien riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus laitoksen tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
I I hyvä 24  Q  tyydyttävä 49  Q  riittämätön 15 Qvaikea sanoa

b) Kirjallisuuden tavoitettavuus henkilökunnan käyttöön
D  yleensä riittävä 64 O  runsas lainaus tai hävikki ongelma 18 Q  vaikea sanoa 6

c) Laina-ajat
I I sopivat.65  Q  liian pitkät ajatellen Q  liian lyhyet Q  vaikea sanoa /

saatavuutta 7 ajatellen käyttöä 12 epärelevantti kysymys 3

d) Laitoksen henkilökunnan mahdollisuudet vaikuttaa hankintapäätöksiin 
I I hyvät 63 O riittämättömät 14 Q vaikea sanoa 10ö
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e) Uuden aineiston käyttöön saamisen nopeus

e hyvä 39  □  saisi olla nopeampi 38  □  vaikea sanoa 9J
f) Aukioloajat
□  hyvät 42  □  tyydyttävät 23 □  vaikea sanoa □  henkilökunta pääsee omilla
□ riittämättömät tai väärin ajoitetut, miten? 5 avaimilla 18

g) Tilat ja laitteet (kuten atk, kopiokoneet)
n  hyvät 28  O  kohtuulliset 43 □  oleellisia puutteita 10  □  vaikea sanoa 6

h) Kokoelmien sijoittelun, opasteiden sekä kirjaston mahd. kotisivujen selkeys
EH hyvä 22  □  kohtuullinen 44  □  parantamisen varaa 18  □  vaikea sanoa 3

i) Henkilökunnan kirjastoalan asiantuntemus
□  hyvä 61 □  lisäkoulutus tai lisä- 17  □  vaikea sanoa 4  □  asiantuntemusta ei odoteta 6
______ henkilökunta suotavaa

j) Henkilökunnan asiantuntemus laitoksen/yksikön tieteenalalla sellaisena kuin se ilmenee esim. 
neuvonnassa, käyttäjäopastuksessa ja luokituksessa

□  hyvä 39  □  kohtuullinen 23  □  vaikea sanoa 11 □  asiantuntemusta ei odoteta 12
I I henkilökuntaan kuuluu tieteenalan erikoisasiantuntija (esim. tohtori) 2

k) Henkilökunnan palveluhenkisyys
I I erinomainen 56  □  hyvä 29  □  ajoittain tai jollakulla parantamisen varaa 2

1) Lehtikierto
I I ei järjestetty 57 □  järjestetty 21

I I toimii hyvin 16 □  ei toimi riittävän hyvin 3

m) Räätälöity uutuusvalvonta tms. asiakaskohtaisesti suunnitellut palvelut 
□  ei järjestetty 53 □  järjestetty 17

□  toimii hyvin 11 □  ei toimi riittävän hyvin 3

n) Kirjaston itse rakentamat www-palvelut, kuten portaali tieteenalan lähteisiin tai linkkikokoelmat 
□  ei käytössä 35  □  käytössä, toimii hyvin 29  □  käytössä, kehittämisen varaa 11

o) Tunnistatteko tapoja, joilla alaanne palvelevat kirjastot tai muut tahot voisivat parantaa digitaalisten 
aineistojen käytettävyyttä?

p) Muuta kommentoitavaa kyseistä kirjastosta, esim. jaetaanko hankintamäärärahat tai henkilökunnan 
työaika kannaltanne tarkoituksenmukaisesti?
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K ir ja sto n  n im i: /tilaa kolmen kirjaston arviointiin/

K ir ja sto je n  ty ö n ja k o

9) Oletteko havainneet tarpeetonta päällekkäisyyttä tai työnjaon epäselvyyttä laitoksen kannalta keskeisten 
kirjastojen kokoelmissa ja palveluissa?
I I ei 49  I I kyllä, millaista? 12

10) Jääkö jokin kannaltanne mielenkiintoinen tiedonalue puolestaan katveeseen, ts. sen hankinnoista tai 
palveluista ei huolehdi mikään kirjasto?
 ̂I I ei 39  I I kyllä, mitkä tiedonalat? 15

O p isk e lija p a lv e lu t

11) Onko opiskelijoidenne perus- ja aineopintojen kurssikirjallisuuden saatavuus kirjastoista 
I I suunnilleen riittävää 16  I I ajoittain riittämätöntä 52 Hl pääsääntöisesti riittämätöntä 24

O  emme tiedä 2 

11 I muunlainen tilanne, mikä

n  kirjallisuustentit eivät ole 
ole keskeinen opiskelumuoto 1

I I opiskelijat ostavat/kopioivat 
huomatavan osan tentittävästä 
aineistosta 2

Tarkennuksia: J
12) Jos kurssikirjananne on ongelmallinen, mitä olette yrittäneet tehdä tilanteen korjaamiseksi?

13) Onko opiskelijoidenne muun opiskelukirjallisuuden saatavuus kirjastoista
CU suunnilleen riittävää 28  Q  vaikea sanoa 19  Q riittämätöntä, miksi, kuinka parantaisitte 12
tilannetta?□
14) Miten tieteenalanne perinteisten ja digitaalisten tiedonlähteiden (käsikirjat, lähdejulkaisut, keskeiset 
lehdet) ja kirjallisuuden haun (bibliografiat, abstraktijulkaisut...) opetus on järjestetty?
O  pääasiassa laitoksen toimesta 13 Q  pääasiassa kirjaston toimesta 20

n  yhteistyö/sekamalli 18 O  eriytynyttä tiedonhankinnan opetusta ei ole järjestetty 9

Mitä kehittämistarpeita tunnistatte tiedonlähteiden, kirjallisuuden ja kirjastojen käytön opetuksessa 
tieteenalallanne?
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15) Mitä muita perus- tai jatko-opetuksen uusia yhteistyö- ja kehittämistarpeita kirjastojen kanssa 
tunnistatte? Minkä kirjastojen kanssa? Ottakaa huomioon myös tulevien vuosien opetuksen kehittäminen 
(uudet opetusmenetelmät, digitaaliset ympäristöt jne.)

K o k e m u k se t  j a  to iv e e t  m u u to k s is ta

16) Onko viiden vuoden aikana lähimmissä kirjastoissanne tapahtunut oleellisia muutoksia, kuten 
yhdistymisiä tai muuttoja? Jos on, kertokaa kokemuksista.

17) Onko vireillä lähimpiä kirjastojanne koskevia muutoksia, esim. kampuskirjastojärjestelyjä? Jos on, 
mitä tekijöitä haluatte painottaa suunnittelussa

M u ita  k o m m e n tte ja  H e ls in g in  y lio p is to n  k ir ja sto -o lo is ta :

Kiitokset yhteistyöstä kirjastopalveluiden kehittämiseksi!
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Liite VII: O vensuukysely lom ake

HELSINGIN YLIOPISTO KIRJASTO ARVIOINTI 2000

ASIAKASKYSELY /K IRJASTO N  N IM I j a  pvm  TÄHÄN/

Du kan firäga efter formulären pä svenska Please, ask for the form in English, if you wish!

Helsingin yliopisto arvioi kirjastojensa toimivuutta niitä kehittääkseen. Yksi osa arviointia on kysely 
kaikille asiakkaille. Vastaa samassa kirjastossa vain kerran päivän kuluessa. Kiitos panoksestasi!

Missä roolissa kävit kirjastossa? Valitse seuraavista vaihtoehdoista itseäsi tällä käynnillä parhaiten 
kuvaava ja täydennä tarvittaessa viivalle.

Olen Helsingin yliopistosta 
I | 1. vuoden opiskelija

2. vuoden opiskelija tai pidemmälle ehtinyt, monesko opiskeluvuosi?___
| | jatko-opiskelija
| | avoimen yliopiston tai täydennyskoulutuskeskuksen opiskelija 
| | tutkija / opettaja 

Muuta henkilökuntaa
Oppiaine, jonka vuoksi kävit tänään kirjastossa______________________________________

Olen muualta
| Opiskelija tai jatko-opiskelija, missä oppilaitoksessa?

□  Tutkija tai opettaja korkeakoulussa, m issä? _____________________________
Tutkija, muu julkisen sektorin laitos 

| | Yksityis- tai järjestösektori 
I | Yksityishenkilönä

Mitä muuta kirjastoa olet viimeksi käyttänyt? ____________________ __ __________________

Mihin tarkoituksiin käytit tätä kirjastoa tänään ja miten tyytyväinen olit olosuhteisiin ja palveluihin?
Vasta tyytyväisyyskysymykseen niiden ja vain niiden toimintojen ja tarkoitusten osalta, joita tämän päivän  
käyntiisi kuului. Jos esim. lainasit kirjan, arvioi toimenpiteen sujuvuutta. Jos lisäksi luit tenttiin, arvioi lukusalin 
olosuhteita. Jos katselit lehtiä, arvioi valikoiman kiinnostavuutta itsellesi sekä esillepanoa. Jne.

Olen tyytyväinen tyytymätön en osaa san
Lainaus, palautus, varaus □ □ □
Kopiointi □ □ □
Tenttiin lukeminen □ □ □
Muu Iukusalityöskentely, painetut aineistot □ □ □
Lukusalityöskentely, digitaaliset aineistot □ □ □
Tiedonhaku luetteloista, www:stä, cd-romeilta □ □ □
Muu työasemien käyttö, kuten sähköposti tai tekstinkäsittely □ □ □
Henkilökunnan asiantuntija-apu, esim. neuvonta, kaukopalvelu □ □ □
Uutuuksien, lehtien katsastaminen □ □ □
Tauon viettäminen, virkistäytyminen, selailu, näyttelyt □ □ □
Ryhmätyöskentely □ □ □
Muu muiden tapaaminen, tiedonvaihto □ □ □
Muu, mikä □ □ □

KÄÄNNÄ!
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Liite VII/2

Kauanko viivyit tällä käynnillä kirjastossa? Q  alle Vi tuntia Q  l/2 - 3 t. Q  yli 3 t.

Montako liuskaa tulostit WWW:stä tai cd-romilta? noin ____ liuskaa | | en tulostanut mitään

Milloin viimeksi kävit tässä kirjastossa? Q  viikon sisällä Q  kuukauden sisällä
kauemmin sitten Q  tämä on täysin tai moneen vuoteen 1. kerta

Jos olet käyttänyt kirjastoa kuukauden aikana tai muuten tunnet itsesi vakituiseksi asiakkaaksi, 
arvioi myös seuraavia kirjaston laadun tekijöitä. Jos olet satunnainen asiakas, voit lopettaa tähän.

• Kirjaston tunnelma Q  viihtyisä Q  tavanomainen Q  epäviihtyisä
• Henkilöstön palveluhenkisyys keskim. Q  erinomainen Q  hyvä □  parantamisen varaa
• Selkeys siitä, mitä aineistoa ja

palveluita täällä on tarjolla Q  selkeää Q] hieman epäselvää Q  hyvin epäselvää
• Aineiston sijoittelun ja opasteiden

selkeys Q] hyvä Q  kohtalainen Q  huono

Kuinka hyvin osat käyttää kirjaston näyttöluetteloita (= atk-luetteloita HELKA, LINDA)
Hyvin kohtalaisesti en osaa/en tunne asiaa

• tietyn kirjan tms. etsimiseen □ □ □
• aineiston etsimiseen tietystä aiheesta □ □ □
• myös kirjaston ulkopuolelta käsin □ □ □

Oletko tehnyt tässä kirjastossa ryhmä- tai muuta yhteistyötä?
□  usein Qjoskus Q ei ole [pölisi ollut tarvetta, mutta ei

ollut tarvetta sopivaa paikkaa

Oletko osallistunut tämän kirjaston järjestämään koulutukseen tiedonlähteiden käytöstä?
[ ]  en Q] olen osallistunut, minä vuonna viimeksi?_________ .
Jos olet osallistunut, oliko koulutus viimeksi mielestäsi

H  erinomaista Q  hyvää Q] ei onnistunutta Q  vaikea sanoa

Miten suhtautuisit siihen, että Helsingin yliopiston kirjastokortti olisi maksullinen (50-200 mk) 
(Tämä on pelkkä tiedustelu, suunnitelmia maksullisuudesta ei ole)
[] OK, jos maksulla kehitetään kirjastoja Q  vastustan, mutta joutuisin hankkimaan

vastustan, en hankkisi

Muita kommentteja, esim. tämän kirjaston sijainnista, kokoelmista, aukioloajoista ja palveluista

K iito s  vastauksestasi!
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Liite Vili: O vensuukysely lom akkeen  
vastau s jakau m at

HELSINGIN YLIOPISTO
KIRJASTOARVIOINTI 2000

ASIAKASKYSELY /KIRJASTON NIM I j a  pvm  TÄHÄN/

Du kan fräga efter formulären pä svenska Please, ask for the form in English, if you wish!

H elsingin yliop isto  arvio i k irjastojensa to im ivuutta niitä  kehittääkseen. Yksi osa arvioin tia  on kysely  
kaikille asiakkaille. Vastaa sam assa kirjastossa vain kerran pä ivän  kuluessa. K iitos pan oksestasi!

Missä roolissa kävit kirjastossa? Valitse seuraavista vaihtoehdoista itseäsi tällä käynnillä parhaiten 
kuvaava ja täydennä tarvittaessa viivalle.

Olen Helsingin yliopistosta
□  1. vuoden opiskelija 8 1 6 /1 1 ,9  %

1 | 2. vuoden opiskelija tai pidemmälle ehtinyt, monesko opiskeluvuosi?    4044 /  58,9

2.-3. 1087 /  15,8 % 4. -5. 1 3 1 6 /1 9 ,1  6.- 9. 7 1 3 /  10,0 10.- 7 3 /1 ,1  %

□  jatko-opiskelija 4 4 7 /6 ,5

I | avoimen yliopiston tai täydennyskoulutuskeskuksen opiskelija 1 6 6 /2 ,4
□  tutkija / opettaja 526 /  7,7
□  Muuta henkilökuntaa 8 0 /  1,2

Oppiaine, jonka vuoksi kävit tänään kirjastossa _________________________________________

Olen muualta
□  Opiskelija tai jatko-opiskelija, m issä oppilaitoksessa? 5 4 9 /8 ,0  %
□  Tutkija tai opettaja korkeakoulussa, missä? ________________________________ 9 9 /  1,4 %
□  Tutkija, muu julkisen sektorin laitos 4 5 /  0 ,7  %
□  Yksityis- tai järjestösektori 4 8 /  0 ,7  %
□  Yksityishenkilönä 2 1 8 /3 ,2  %

Mitä muuta kirjastoa olet viimeksi käyttänyt?

Mihin tarkoituksiin käytit tätä kirjastoa tänään ja miten tyytyväinen olit olosuhteisiin ja palveluihin?
Vasta tyytyväisyyskysymykseen niiden ja vain niiden toimintojen ja tarkoitusten osalta, joita tämän päivän  
käyntiisi kuului. Jos esim. lainasit kirjan, arvioi toimenpiteen sujuvuutta. Jos lisäksi luit tenttiin, arvioi lukusalin 
olosuhteita. Jos katselit lehtiä, arvioi valikoiman kiinnostavuutta itsellesi sekä esillepanoa. Jne.

Olen
Frekvenssit j a  prosen tit
tyytyväinen tyytymätön en osaa sanoa ei vastausta

Lainaus, palautus, varaus 
Kopiointi

2906 /  42,3  
1 9 3 0 /2 8 ,1

1 6 2 /2 ,4
3 9 5 /5 ,8

3 2 9 /4 ,8  
436 /  6,4

3 4 4 8 /5 0 ,2
4 0 8 9 /5 9 ,6
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Liite VI11/2

Olen tyytyväinen tyytymätön en osaa sanoa ei vastausta

Tenttiin lukeminen 2 1 6 4 /3 1 ,5 2 9 5 /4 ,3 5 1 5 /7 ,5 3853 /56 ,1
Muu lukusal[työskentely, painetut aineistot 1 7 7 5 /2 5 ,9 1 2 3 /1 ,8 637 /  9,3 42 9 9 /6 2 ,6
Lukusalityöskentely, digitaaliset aineistot 6 7 6 /9 ,8 1 2 9 /1 ,9 8 6 9 /1 2 ,7 5142 /7 4 ,9
Tiedonhaku luetteloista, www:stä, cd-romeilta 
Muu työasemien käyttö,

1 7 9 9 /2 6 ,2 294 /  4,3 5 5 9 /8 ,1 41 7 6 /6 0 ,8

kuten sähköposti tai tekstinkäsittely 1 5 3 0 /2 2 ,3 5 6 8 /8 ,3 582 /  8,5 41 5 0 /6 0 ,5
Henkilökunnan asiantuntija-apu,

esim. neuvonta, kaukopalvelu 1 7 5 4 /2 5 ,6 1 0 8 /1 ,6 4 0 7 /5 ,9 4 5 7 7 /6 6 ,7
Uutuuksien, lehtien katsastaminen 
Tauon viettäminen,

1 2 6 6 /1 8 ,4 1 6 7 /2 ,4 6 9 8 /1 0 ,2 4 7 1 4 /6 8 ,7

virkistäytyminen, selailu, näyttelyt 1 3 5 2 /1 9 ,7 3 3 6 /4 ,9 6 2 6 /9 ,1 45 1 9 /6 5 ,8
Ryhmätyö skente ly 4 6 7 /6 ,8 3 0 0 /4 ,4 9 4 9 /1 3 ,8 5 1 1 4 /7 4 .5
Muu muiden tapaaminen, tiedonvaihto 8 9 8 /1 3 ,1 1 6 6 /2 ,4 8 5 0 /1 2 ,4 49 1 4 /7 1 ,6
Muu, mikä 2 8 7 /4 ,2 5 4 /0 ,8 6 0 0 /8 ,7 5 8 94 /85 ,9

Kauanko viivyit tällä käynnillä kirjastossa? alle 14 tuntia 3 0 7 2 /4 4 ,8
14 - 3 t. 2 7 0 1 /3 9 ,4
yli 3 t. 7 9 8 /1 1 ,6

Montako liuskaa tulostit WWW:stä tai cd-romilta? noin _____liuskaa

n  en tulostanut mitään

Milloin viimeksi kävit tässä kirjastossa?

n  tämä on täysin tai

n  viikon sisällä 
H  kuukauden sisällä 

kauemmin sitten 
moneen vuoteen 1. kerta

1-5 157
6-10 58
11-20 26
20- 24

4 8 7 3 /7 1 ,0
1 2 0 0 /1 7 ,5  
322 /  4 ,7  
2 2 3 /3 ,2

Jos olet käyttänyt kirjastoa kuukauden aikana tai muuten tunnet itsesi vakituiseksi asiakkaaksi, 
arvioi myös seuraavia kirjaston laadun tekijöitä. Jos olet satunnainen asiakas, voit lopettaa tähän.

• Kirjaston tunnelma Q  viihtyisä 3 555 / 51,8
1~| tavanomainen 2312/33,7
Q  epäviihtyisä 122/1,8

Henkilöstön palveluhenkisyys keskim. [~| erinomainen 2 5 1 3 /3 6 ,6
Q  hyvä 3 1 3 1 /4 5 ,6  Q  ]

Selkeys siitä, mitä aineistoa ja □  selkeää 2 724 /  39 ,7  □  h
palveluita täällä on tarjolla |~~] hyvin epäselvää 1 7 8 /2 ,6

Aineiston sijoittelun ja opasteiden □  hyvä 2202 /3 2 ,1
selkeys Q  kohtalainen 3 3 1 7 /4 8 ,3
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Liite VIII/3

Kuinka hyvin osat käyttää kirjaston näyttöluetteloita (= atk-luetteloita HELKA, LINDA)
Hyvin kohtalaisesti en osaa/

en tunne asiaa
• tietyn kirjan tms. etsimiseen
• aineiston etsimiseen tietystä aiheesta
• myös kirjaston ulkopuolelta käsin

4 2 7 7 /6 2 ,3
2 4 2 9 /3 5 ,4
1 9 8 0 /2 8 ,9

1 4 4 1 /2 1 ,0  
2920 /  42,5  
2268 /  33,0

4 4 8 /6 ,5
7 4 6 /1 0 ,9
1 7 6 2 /2 5 ,7

Oletko tehnyt tässä kirjastossa ryhmä- tai muuta yhteistyötä?
Qusein 3 2 9 /4 ,8
Qjoskus 1938 /  28,2
| |ei ole ollut tarvetta 3 3 8 5 /4 9 ,3
[pölisi ollut tarvetta, mutta ei sopivaa paikkaa 496 /  7,2

Oletko osallistunut tämän kirjaston järjestämään koulutukseen tiedonlähteiden käytöstä?
| | en 5129 Q  olen osallistunut, minä vuonna viimeksi? _

1036
Jos olet osallistunut, oliko koulutus viimeksi mielestäsi

[~] erinomaista 108 Q  hyvää 685
| | ei onnistunutta 88 Q  vaikea sanoa 139

Miten suhtautuisit siihen, että Helsingin yliopiston kirjastokortti olisi maksullinen (50-200 mk) 
(Tämä on pelkkä tiedustelu, suunnitelmia maksullisuudesta ei ole)
| | OK, jos maksulla kehitetään kirjastoja 1 6 5 9 /2 4 ,2  
n  vastustan, mutta joutuisin hankkimaan 3 8 1 5 /5 5 ,6  
[ | vastustan, en hankkisi 7 0 7 /1 0 ,3

Muita kommentteja, esim. tämän kirjaston sijainnista, kokoelmista, aukioloajoista ja palveluista

K iitos vastauksestasi!
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Liite IX: P a lau te tu t ovensuukysely- 
lo m akkeet kirjasto itta in

OVENSUUKYSELYYN OSALLISTUNEET KIRJASTOT 
(aakkosjärjestyksessä Helka-tunnuksen mukaan)

V a sta u s te n  lu k u m ä ä r ä

Eläinlääketieteellinen kirj asto 17 0

HYK 636
Opiskelijakirjasto 629

Viikin tiedekirjasto 509
Metsätalon palvelupiste 202

Historiallis-kielitieteellinen kirjasto 876
Nordica 43
Philosophica 79
Kansatiede 29
Kotimainen kirjallisuus 59
Kääntäjänkoulutuslaitos 81
Psykologian laitoksen kirjasto 36
Suomalais-ugrilaisen laitoksen kirjasto 6
Suomen kielen laitoksen kirjasto 156
Taidehistorian kirjasto 58
Topelia-kirj asto 388

Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto 293
” , Nilsiänkadun yksikkö 158

Terkko 442
” , hammaslääketieteellinen kirjasto 50

Fysiikan laitoksen kirjasto 87
Kemian laitoksen kirjasto 223
Kasvitieteen kirjasto 43
Maantieteen laitoksen kirjasto 146
Matematiikan laitoksen kirjasto 129
Observatorion kirjasto 17

Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto 259
Katti-kirjasto 39

Teologisen tiedekunnan kirjasto 470

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto 430
Svenska social- och kommunalhögskolans bibliotek 56

Epäselviä 70

Y h te e n s ä  6 8 6 3
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Liite X: Valm istujakyselyn lom ake  
vastausjakaum ineen

HELSINGIN YLIOPISTO ■ KJRJASTOARVIOINTI2000

H yvä opin tojasi päättävä!

H elsingin  y liop isto  suorittaa kirjastojensa kokonaisarvioinnin tietohuo/topalvelu idensa  
keh ittäm iseksi Tarkem m in arvioinnista kerrotaan osoitteessa w w w .helsinki.fi/arvio in ti/ 
kirjasto a rv io in ti.

Loppuvaiheen  opiskelijoiden kokem uksia kerääm m e keväällä 2000 kypsyyskoettaan  
kirjo ittavilta  tiedekuntien luvalla.

P yydäm m e Sinua ystävä llisesti tässä tilaisuudessa käyttäm ään hiem an aikaa (n. 5-15 min.) 
j a  vastaam aan oheisiin  k irjallisuuden j a  kirjastojen käyttöön sekä tietoverkko- j a  atk- 
toim intoih in  liittyviin  kysym yksiin. Jos m ielessäsi on enem m än kom m entoitavaa , voit 
käyttää lisää aikaa j a  kääntöpuolta!

Jätä  lom ake tentin valvojalle.

K iitos ja  parh aa t onnittelu t p ian  tapahtuvan valm istum isesi joh dosta !

V a lm is tu ja k y se ly n  tu lo k se t  
ks. myös luku 1.5,3 ja 3.2.3

1) Pääaineesi 66 vastajaa ei merkinnyt pääainetta. Tiedekunnittaiset jakaumat voitiin
kuitenkin laskea, ks luku 1.5.3. Eri pääaineita ilmoitettiin 44. 
Yleisimmät pääaineet: farmasia 30, kasvatustiede 24, maantiede 9, 
käsityötiede 6. Vastauksia saatiin 204, osa vajaasti täytettyjä.

2) Tietoverkkojen ja  atk-laitteiden käyttö

a) Oliko tietokone, jolla pääasiallisesti kirjoitit opinnäytteesi (yksi rasti)

f~l oma tai perheen 145 Q  tuttavien 4  Q  yliopiston laitoksen 26
O  muun työpaikan 9 Q  yliopiston julkisissa tiloissa 17  |~~| muu 1
f !  en käyttänyt tietokonetta

b) Käytitkö opinnoissasi tieto verkkoaineistoja (esim. www-sivuja ja  digitaalisia tieteellisiä lehtiä)

Q  en 35  Q  en kaivannutkaan tietoverkkoaineistoja opinnoissani 4
[~| kyllä 77 Q  käytin myös gradua tehdessäni 86

c) Jos olet käyttänyt tietoverkkoaineistoja opinnoissasi, missä työskenteli? (usea rasti mahdollinen)

|~1 kotona 82 Q  tuttavien luona 3 Q  yliopiston laitoksella 83
Q  muussa työpaikassa 44  [~~1 yliopiston julkisissa tiloissa 51 Q  muualla, missä 4
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Liite X /2

d) Jos olet käyttänyt digitaalisia aineistoja ja palveluita (ml. sähköposti) Helsingin yliopistossa, oletko 
joutunut jonottamaan työasemalle?

n  en juuri koskaan 24  Q  toisinaan 80  Q  usein 58

3) Opinnäytteeseen tarvitsemasi kirjallisuuden valitseminen
Miten etsit ja valitsit gradusi lähdekirjallisuuden, digitaalisessa muodossa oleva kirjallisuus mukaan lukien. 
Numeroi tärkeysjärjestyksessä niin monta tapaa kuin käytit, 1 = tärkein.

K s taulukkoja luvussa 3 .2 .3
Tässä vielä niiden lukum äärä, jo tk a  E IV Ä T  käyttäneet
kyseistä  tapaa. Vastaajia 202.

0  ohjaaja osoitti keskeiset lähteet 113
Q  käytin näyttöpäätteeltä kotimaisia kirjastoluetteloita esim.

Helsingin yliopiston HELKA,yhteis luettelo LINDA 40
1 | käytin päätteeltä viite- tai abstraktitietokantoja, joissa luetellaan tietyn alan kirjallisuutta 109
□  käytin Internetin hakupalveluita (esim. Alta Vista) 107
I | käytin linkkilistoja (esim. Virtuaalikiijasto) 1 8 0
|~ | käytin painettuja bibliografioita tai abstraktijulkaisuja 156
Q  käytin keskeisimpien teosten kirjallisuusluetteloita lisälähteiden etsintään 45
Q  käytin kirjastohenkilökunnan apua julkaisujen aiheenmukaiseen etsintään ja valintaan

(ei tarkoita kirjan paikantamista hyllystä), missä kirjastoissa? 172
□  muu tapa, mikä? 184

□  tiesin etsimättä tutkielmani keskeiset kirjalliset lähteet 182
□  en käyttänyt kirjallisia lähteitä 201

4) Kirjallisuuden saatavuus
a) Mikä oli asuinpaikkakuntasi tutkielman aktiivisimmassa tekovaiheessa

n  pääkaupunkiseutu 173  Q] muu 29

b) Ostitko lähde- tai metodikirjallisuutta opinnäytettäsi varten?

I | kyllä 72 Q  en 129

c) Mistä kirjastoista sait pääasiassa käsiisi opinnäytteeseen tarvitsemasi painetun kirjallisuuden? Mainitse 
käyttämäsi kirjastot suunnilleen siinä järjestyksessä, miten tärkeitä ne olivat opinnäytteellesi. (Huom 
kaukolainoista kysytään seuraavassa erikseen)

Ks. luku 2.2“

d) Hankitko tai harkitsitko hankkia läheisen kirjaston välityksellä kaukolainoja tai kopioita muista 
kirjastoista?

Q  ei ollut tarvetta, uskon saaneeni tarvittavan kirjallisuuden muutenkin 122
| [ olisi ehkä ollut aiheellista, mutta en hankkinut, koska 34

e) Q  hankin kaukolainana noin____(lukumäärä) kirjaa tai artikkelikopiota. Mainitse lähettävä(t)
kirjasto(t), jos muistat.

45 vastaajaa h ankki kaukolainoja; 1-2 lainaa 25
4-5  lainaa 13 
10 ta i y l i  12
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Liite X /3

f) Jos hankit kaukolainoja, kuinka hyödyllisiä ne mielestäsi olivat?

I | keskimäärin hyödyllisiä 42 Q  ei oikeastaan olisi kannattanut 6 Q  en osaa sanoa

5) Opastus tietojen etsimiseen ja kirjastopalveluiden käyttöön

Oletko osallistunut pääaineesi kirjallisten lähteiden (digitaaliset mukaan lukien) ja kirjastojen käyttöön 
opastaviin koulutustilaisuuksiin tai käyttänyt vastaavia itseopiskeluohjelmia? Millä menestyksellä?

a) Perusopinnoissa, n. v. 19_ /koulutuksen ajankohdalla ja hyödyllisyydellä ei havaittu
yhteyttä/

| | opetusta ei ollut tai en muista 61 | | osallistuin ja opetus oli hyödyllistä 42
I | opetus, johon osallistuin, ei ollut L] osallistuin, mutta en osaa arvioida hyödyllisyyttä 18 

kovin hyödyllistä 32

b) Aineopinnoissa, n. v. 19_

I | opetusta ei ollut tai en muista 76 osallistuin ja opetus oli hyödyllistä 23
I opetus, johon osallistuin, ei ollut Q  osallistuin, mutta en osaa arvioida hyödyllisyyttä 11 
kovin hyödyllistä 9

c) Syventävissä opinnoissa n. v. 19_

n  opetusta ei ollut tai en muista 70 Q  osallistuin ja  opetus oli hyödyllistä 28
n  opetus, johon osallistuin, ei ollut Q  osallistuin, mutta en osaa arvioida hyödyllisyyttä 6

kovin hyödyllistä 7

d) Parannusehdotuksia kirjastopalveluiden käytön koulutukseen, esim. ajoitukseen ja opetusmuotoihin voit 
kirjoittaa takasivulle.

6) Kokemuksia Helsingin yliopiston kirjastoista

Kuvaile yksi negatiivinen ja yksi positiivinen asiointi- tai työskentelykokemus Helsingin yliopistoon 
kuuluvassa kirjastossa. Mainitse, mitkä kirjastot olivat kyseessä. ( Kokemus voi liittyä kokoelmiin, tiloihin, 
palveluun jne.). Voit jatkaa takasivulle.

A ih epiiri positiivinen
m aininta

negatiivinen
m aininta

H enkilökunnan om inaisuudet 3 7 14
L a in a u s to im in n o t, k a rh u a m is-  j a  sa k o tu s k ä y tä n n ö t 12 2 7
T ie to k o n ee t, v e rk k o , k o p io k o n e e t ym , tek n iik k a 8 21
A ineiston  riittävyys j a  tavoittam inen 8 21
Aineiston  löytäm inen , H elka-luettelo 8 9
Tilat, sija in ti 9 8
A ukioloaja t 1 3
M uu 5 5

Kiitos vastauksistasi!

Positiiviset maininnat olivat usein laaja-alaisia, esim. ”aina hyvä palvelu”. Kielteisille mainin
noille oli tyypillistä tilannekohtaisuus: ”kerran...”
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Liite XI: Tu tk ijahaastatte lun  runko

H A A S T A T T E L U R U N K O  T U T K IJ A R Y H M IL L E

K ir ja llisu u d e n  sa a n ti ja  k ä y ttö
Käytettävän kirjallisuuden luonne

Mistä ja miten tutkimukseen tarvittava kirjallisuus hankitaan?
Ostot/ kirjastot / elektroniset lähteet 
Mitkä kirjastot?
Kollegat, heidän työhuoneensa? Hankinta itselle?
Helka-luettelon kautta?
Muita etsimis- ja paikannustapoja?
Käytetäänkö aiheenmukaisia hakuja? Mitä viitetietokantoja, bibliografioita 
käytetään?
Elektronisten lähteiden käyttöjä etsintä

K ä y te tty je n  k ir ja s to je n  a r v io in t ia
Kokoelman riittävyys ja painopisteet 
Hankintaehdotusten toteuttaminen 
Käyttöön saamisen nopeus 
Sähköisten kokoelmien portaalit 
Aukiolo, lainauskäytännöt, kaukolainaus 
Uutuuksien esilläpito, tiedottaminen 
Lehtikierto, uutuusvalvonta ym. räätälöidyt palvelut 
Koulutus
Muiden palvelujen esim. tietopalvelun käyttö

HY:n kirjastot verrattuina muualla tavattuihin
Kotimaisia, ulkomaisia vertailukohtia?
Millainen olisi ihannekirjasto?

L a ito sk ir ja s to  /t ie d e k u n ta k ir ja s to  /  la a je m p i k ir ja s to  -p r o b le m a tiik k a
Näkökohtia, painotuksia? Tuplakokoelmien merkitys, tärkeää vai tuhlausta?

R a h o itu s
Sisältyykö tutkimusrahoihin mahdollisuus ostaa kirjallisuutta?
Miten käytetään?
Tutkimusrahoituksen overhead-osuuden käyttö kirjastomenoihin?

Y le is te t tä v y y s
Miten arvelette kokemustenne vastaavan muiden tiedekuntanne tutkimusryhmien 
kokemuksia?
Onko eroja vanhempien ja nuorempien tutkijoiden välillä?

L isä k s i  t ie d e k u n ta s p e s ife jä  a ih e ita
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