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Kirjasto – oleellinen osa tutkimuksen 
infrastruktuuria

Helsingin yliopisto kuuluu Euroopan yliopis-
tojen parhaimmistoon. Yliopistomme on kut-
suttu 20 merkittävimmän tutkimusyliopiston 
joukkoon; olemme osa LERU-yliopistojen 
verkostoa (League of Research Intensive Uni-
versities). Olemme myös maailmanlaajuisissa 
kansainvälisissä yliopistojen vertailutilastois-
sa 100 parhaan joukossa tai hyvin lähellä 
tätä sijaa, kun verrataan tuhansia yliopis-
toja toisiinsa. Helsingin yliopistossa vuonna 
2005 toteutettu tutkimuksen arviointi osoitti 
myös sen, että monet tieteenalat ovat kan-
sainvälistä kärkeä. 

Kirjasto on oleellinen osa tutkimuksen 
infrastruktuuria. Tutkijat eivät voi tehdä huip-
pututkimusta ilman laadukkaita kirjastopalve-
luita. Myös opettajille ja opiskelijoille kirjasto-
jen tarjoama resurssi on aivan välttämätöntä. 
Ilman kirjaston korkeatasoisia kokoelmia ja 
asiantuntevaa palvelua tutkijan ja opettajan 
siivet on leikattu. 

Helsingin yliopisto on voinut tarjota kor-
keatasoisia palveluita eri tieteenaloille, nykyi-
sin yhä enenevässä määrin myös kampusrajat 
ylittävinä sähköisinä palveluina, yliopiston yh-
teisenä e-kirjastona. E-hankintoihin käytetään 
jo nyt yli puolet kirjastolaitoksemme vuotui-
sista hankintavaroista. Tarjolla onkin jo noin  
18 000 tieteenalojen keskeistä aikakausjul-
kaisua. Samalla kuitenkin tarvitaan yhä kirjaa 
ja painettuja kokoelmia. Ne ovat erityisesti 
humanistis-yhteiskuntatieteellisten tieteen-
alojen keskeistä infrastruktuuria, ja useimmat 
tutkijat käyttävät sekä e-aineistoja että pai-
nettua materiaalia rinnakkain.

Kirjastopalvelujen turvaaminen myös 
tulevaisuudessa on ollut toimintavuoden 
keskeinen huolenaihe. Kun taloudellinen ti-
lanne kiristyy, ja kustantajien kautta tulevat 
aineistot ovat yhä kalliimpia, syntyy vaikea 
yhtälö. Keskeinen haaste on, miten voidaan 
taata huippututkimuksen edellytykset Hel-

singin yliopistossa myös 
jatkossa. Tutkijoiden on 
voitava olla tieteen kan-
sainvälisessä kärjessä.

Kuluneena toiminta-
kautena kirjaston tulevai-
suutta on pohdittu paljon 
niin henkilöstön, kokoel-
mien, tilojen ja hallintora-
kenteiden näkökulmasta. 
Useat työryhmät ovat toi-
mineet tulevaisuuden hahmottamiseksi. Ryh-
mien puheenjohtajat ja jäsenet ovat antaneet 
osaamistaan ja aikaansa uusien avausten te-
kemiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Kir-
jastonjohtajat ovat tehneet erinomaista työtä 
niiden asioiden tunnistamiseksi, jotka jatkossa 
voitaisiin tehdä tehokkaasti yhteisinä tehtä-
vinä, ja näin saada kustannuksia suunnatuksi 
ennen kaikkea kokoelmien ja palvelujen kehit-
tämiseen ja aineistojen hankintaan.  Samoin 
kirjastoasiantuntijoiden laatima osaamiskart-
ta on auttanut näkemään, miten kirjastohen-
kilöstön työ on muuttunut ja muuttumassa 
yhä vaativammaksi asiantuntijatyöksi. Kir-
jastolaisten asiantuntemusta tarvitaan myös, 
kun etsitään käytäntöjä ja toimintamuotoja, 
miten voidaan vastata tiedon tuottamisen uu-
siin haasteisiin, mukaan lukien Open Access 
-julkaiseminen ja julkaisuprosessien tukemi-
nen. Helsingin yliopiston kirjastojen tärkeä 
tehtävä on varmistaa, että Helsingin yliopisto 
on myös jatkossa Euroopan parhaiden yliopis-
tojen joukossa.

Hannele Niemi

Vararehtori 
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Kirjastolaitoksen suuret kehityslinjat 

Kirjastopalvelujen 
koordinointiyksikön katsaus 

Helsingin yliopistossa toimii kaksi suurta 
kirjastokokonaisuutta: Kansalliskirjasto ja 
Helsingin yliopiston kirjastot. Jälkimmäi-
seen kuuluvat neljällä kampuksella toimivat 
kampus- ja tiedekuntakirjastot sekä Opiske-
lijakirjasto. Tämän pääosin tiedekuntien hal-
linnon alaisen kokonaisuuden koordinointia 
ja kehittämisestä varten vakiinnutettiin kir-
jastopalvelujen koordinointiyksikkö vuonna 
2005, jolloin yksikön nimi ja tehtävät mää-
riteltiin hallintoviraston johtosäännössä. 
Yksi kön vastuuta yliopiston kirjasto- ja tie-
topalvelukokonaisuuden koordinoinnista ja 
kehittämisestä toteutetaan strategisina teh-
tävinä ja hankkeina. Yksikön vastuulla on 
myös yliopiston elektronisen kirjaston kes-
kitettyjen palvelujen järjestäminen. Tieto- ja 
kirjastopalvelujohtaja toimii paitsi yksikön 
päällikkönä, myös yliopiston kirjastopalvelu-
jen toimialan johtajana yliopiston strategian 
mukaisesti.

Kirjastojen rakenteellinen 
kehittäminen

Yliopistolain muutoksen myötä Kansalliskir-
jaston nimi muuttui 1.8.2006 alkaen ja sen 
tehtäväkenttä laajeni kattamaan koko kirjas-
tokentän. Rehtorin asettama HY–HYK-työ-
ryhmä teki laajaa selvitystyötä toteutunei-

1 Kansalliskirjasto Helsingin yliopiston erillislaitoksena. Rehtori Ilkka Niiniluodon asettaman 
työryhmän muistio 31.5.2006 
www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/julkaisut/raportit/hy-hyk-tukiryhma_%20muistio.pdf

den muutosten tueksi ja erityisesti Helsingin 
yliopistoa koskevien näkökohtien käsittelyä 
varten. Työryhmän muistio valmistui alku-
vuodesta 2006.1 Koordinointiyksikkö vastasi 
ryhmän valmistelu- ja sihteeritehtävistä. 

Yliopiston erillislaitoksena Kansalliskir-
jasto on myös jatkossa yksi keskustakam-
puksen kirjastoista. Se on laajoine humanis-
tis-yhteiskuntatieteellisine kokoelmineen 
merkittävä paikallis- ja tutkijapalveluiden 
tarjoaja keskustakampuksella. Helsingin yli-
opisto ja Kansalliskirjasto valmistelivat yh-
dessä palvelusopimusta Kansalliskirjaston 
yliopistolle tarjoamista palveluista. Palvelu-
sopimusmenettelyllä ja sen yhteisellä kehittä-
misellä lisätään Kansalliskirjaston tarjoamien 
kirjasto- ja tietopalvelujen läpinäkyvyyttä ja 
selkiinnytetään tehtävänjakoa Kansalliskir-
jaston ja yliopiston välillä. 

Yliopiston kirjastopalveluja koskevat stra-
tegiset kehittämiskohteet vuosille 2007–2009 
sisällytettiin yliopiston toimenpideohjelmiin. 
Elokuussa 2006 konsistori teki periaatepää-
töksen yliopiston kirjastolaitoksen kehittä-
misestä kohti yhtenäistä toimintamallia. Kes-
kustakampuksen viisi tiedekuntakirjastoa ja 
Opiskelijakirjasto päätettiin yhdistää yhdeksi 
toiminnalliseksi yksiköksi 1.1.2010 alkaen. Sa-
moin koko kirjastolaitoksen yhteiset tehtävät 
tuli päätöksen mukaan suunnitella yhtenä ko-
konaisuutena. Konsistorin päätös pohjautui 
laajoihin henkilöstösuunnittelua ja kirjasto-
laitoksen rakennetta koskeviin selvityksiin 
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(Henkilöstösuunnittelutyöryhmän muistio2 ja 
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen raken-
teellinen kehittäminen 2007–2010 -raport-
ti3). Koordinointiyksikkö osallistui kiinteästi 
suunnitteluryhmien työskentelyyn ja vastasi 
muistioiden valmistelusta ja esittelystä. 

Päätös kirjastolaitoksen tulevasta raken-
teesta siirtyi vuodelle 2007. Kirjasto- ja tieto-
palvelutoimikunta nimitti syksyllä 2006 kolme 
työryhmää valmistelemaan lisäselvityksiä ja 
valtuutti koordinointiyksikön valmistelemaan 
hanke-esityksen kirjastolaitoksen rakenteelli-
sesta kehittämisestä osana yliopiston raken-
neuudistusta. Yliopisto sai hankkeeseen ope-
tusministeriöltä rahoitusta vuosille 2006–2009 
yhteensä 600 000 €. 

Keskustakampuksen kirjastoja koskevaa 
yhdistämispäätöstä edelsi pitkäkestoinen 
yliopiston ja tiedekuntien johdon sekä kir-
jastonjohtajien valmistelutyö. Tiedekuntien 
yhteisen tahtotilan pohjalta yliopisto hankki 
ydinkeskustassa olevan Kaisaniemenkatu 5 
kiinteistön joulukuussa 2006.

Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan toi-
meksiannosta valmisteltiin kirjastojen yhteis-
työ-, neuvottelu- ja johtamisjärjestelmään 
liittyviä kehittämistoimenpiteitä4. Yliopiston 
laatujärjestelmän auditointiin valmistaudut-
tiin laatimalla kirjastojen yhteistyönä kirjasto-
jen laatumatriisit ja osallistumalla yliopiston 

2 Henkilöstösuunnittelutyöryhmän muistio (7.3.2006)
3 Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittäminen 2007–2010 -raportti (25.4.2006)
4 Tiedonkulun, yhteistyön, johtamis- ja neuvottelumenettelyn kehittäminen Helsingin yliopiston kir-

jastolaitoksessa. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan asettaman työryhmän muistio (31.5.2006)

toimintakäsikirjan kirjasto-osuuden laatimi-
seen sekä aloittamalla kirjastojen yhteisen 
toimintakäsikirjan laatiminen. 

Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta ko-
koontui 11 kertaa. Toimikunnan työssä pai-
nottui hallinnollisten muutosten valmistelu. 
Lisäksi toimikunta valmisteli alkuvuodesta 
2006 rehtorin päätöstä väitöstiivistelmiä kos-
kevasta ohjeistuksesta, joka velvoitti kaikki 
väittelijät toimittamaan kaksikielisen tiivis-
telmän verkossa Ethesis-palvelussa julkaista-
vaksi. Toimikunnan esittelijä ja sihteeri olivat 
koordinointiyksiköstä.

Koordinointiyksikön vastuulla olevien 
yhteisten palvelujen kehittäminen

Vuoden 2006 aikana tehtiin tai uusittiin 50 
e-aineistojen sopimusta ja kehitettiin NELLI-
portaalia. Yksikön henkilöstö osallistui myös 
valtakunnalliseen FinELib-konsortion työs-
kentelyyn, valmistelutyöryhmiin ja järjesti 
yhteisseminaarin FinELibin kanssa (Elektroni-
sen kirjaston kehittämisestä lisää sivulla 11).

Kirjastojen yhteisen viestinnän painopiste 
oli ulkoisessa viestinnässä. Elokuussa valmis-
tui kirjastolaitoksen yhteinen esittelyvideo 
”Muutoksessa mukana”. Yliopiston Alma-
intranettiin perustettiin kirjastohenkilöstölle 
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oma työryhmäalue Lib-foorumi. Verkkolehti 
Verkkarista5 ilmestyi yhdeksän numeroa. Syk-
syllä ilmestyi opiskelijoille suunnattu teema-
numero Kirjastouutisia-lehdestä6. 

Henkilöstökoulutus on liittynyt kiinteästi 
kirjastojen perustyöhön (luettelointi- ja kirjas-
tojärjestelmien koulutusta). Vuoden aikana 
käynnistettiin myös yliopistokirjastojen neu-
voston osaamiskartan soveltaminen Helsingin 
yliopiston kirjastolaitokseen (henkilöstön ke-
hittämisestä lisää sivulla 16). 

Yliopisto vahvisti kirjastojen laajenevia 
yhteisiä tehtäviä osoittamalla yliopistollisten 
erityistehtävien rahoitusta (15 %) niille kir-
jastoille, jotka sitoutuivat ottamaan vastuuta 
koko yliopistoa palvelevien uusien tehtävien 
laadusta ja toimintavarmuudesta. Rahoitus 
osoitettiin kirjastopalvelujen koordinointiyk-
sikön jaettavaksi.  

Kansallinen ja kansainvälinen 
kirjastoyhteistyö

Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö osal-
listui useilla tavoilla kansalliseen ja kansain-
väliseen alan yhteistyöhön. Yksikkö vastasi 
UNICA-verkoston kansainvälisen seminaa-
rin (Bologna Process and Scholarly Commu-
nication) järjestämisestä Helsingin yliopis-
tossa. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
kehittämistä esiteltiin myös kolmessa kan-
sainvälisessä konferenssissa ja esitelmistä 
julkaistiin kolme artikkelia (saksalaisessa, 
portugalilaisessa ja slovenialaisessa kirjasto-
alan julkaisussa).   

Koordinointiyksikkö osallistui yhdessä 
kirjastojen kanssa alan kehittämisverkosto-
jen työskentelyyn ja organisoi useiden ulko-
maisten kirjastonhoitajien opintomatkan Hel-

5 Verkkari: www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari
6 Kirjastouutisia (1/06): www.helsinki.fi/kirjastot/julkaisut/kirjastouutisia/1_2006/

singin yliopiston kirjastoihin sekä esittely- ja 
koulutustapahtumia ulkomaisille asiantun-
tijoille. 

Koordinointiyksikkö huolehti Helsingin 
yliopiston kirjastojen tilastotietojen yhteis-
mitallisuudesta tieteellisten kirjastojen yh-
teistilastotietokannassa (KITT). Tilasto-ohjeis-
tuksen puutteet kartoitettiin ja kirjastojen 
tilastopoikkeamia selittävät historiatiedot 
koottiin yhteen, jotta tietokannasta voidaan 
rakentaa luotettava aikasarjat sisältävä joh-
tamisen väline. 

Kehittämishankkeet 

Koordinointiyksikkö on vastannut kahden 
valtakunnallisen hankkeen toteutuksesta 
(Val ta kunnallisen Informaatiolukutaidon 
opin tosuunnitelma -hanke 2004–2006, Laa-
tu ja vaikuttavuus yliopistokirjastoissa). 

Samoin yksikkö on vastannut eräistä 
Hel singin yliopiston hankkeista (kirjastojen 
käyttötutkimushanke, tiedontuottajan tie-
topalvelu -hanke sekä verkkokurssien ja e-
oppimateriaalien hallinta). 

Valtiokonttori on rahoittanut työhyvin-
voinnin kehittämishanketta, jonka toteutuk-
sessa koordinointiyksikkö toimi yhteistyössä 
Viikin tiedekirjaston johdon kanssa. Yksikkö 
valmisteli myös yhdessä humanistisen tiede-
kunnan kanssa tieteellisen verkkopalvelun 
kehittämishankkeen, johon opetusministeriö 
myönsi yliopistolle yhteensä 900 000 euron 
rahoituksen vuosille 2007–2009.

Kaisa Sinikara
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja



Kuva?

Helsingin yliopiston koko kirjastolaitoksen toimintaa 
kuvaavia lukuja 

Palvelut

■ yli 2,1 milj. kirjastokäyntiä

■ 3,3 milj. paikallislainaa

■ 20 600 annettua kaukopalvelulainaa; 15 300 omille asiakkaille välitettyä kaukolainaa 

■ 10 000 henkilölle annettiin tiedonhankinnan koulutusta

Kokoelmat

■ yli 3,3 milj. painettua kirjaa 

■ 51 400 nimekettä painettuja kausijulkaisuja 

■ 18 000 e-lehteä 

■ 300 online-käyttöistä viitetietokantaa

■ 100 000 e-kirjaa

Henkilökunta

■ Henkilöstön määrä yhteensä 488: 275 Helsingin yliopiston kirjastot -kokonaisuudessa ja 213 

Kansalliskirjastossa

Talous

■  36,5 milj. € kokonaistoimintakulut: HY-kirjastot 18,9 milj. €, Kansalliskirjasto 17,5 milj. €
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Kirjastolaitoksen suuret kehityslinjat

sen kirjastojen yhdistämisestä hallinnollisesti 
1.1.2010 alkaen sekä Kaisaniemenkatu 5 -kiin-
teistön tarjoamat tilaratkaisut vaikuttavat 
merkittävästi kirjastojen toimintaa tulevina 
vuosina. Päätöksiä ovat edeltäneet laajat sel-
vitystyöt. Kirjastojen yhdistämisen suunnitte-
lu aloitettiin loppusyksyllä osana kirjastojen 
rakenteellisen kehittämisen hanketta.

Konsistori päätti joulukuussa myös Hel-
singin yliopiston humanistisen tiedekunnan 
Kouvolan käännöstieteen laitoksen toimin-
nan siirtämisestä Helsinkiin vuoden 2008 
loppuun mennessä. Päätös merkitsee myös 
tiedekunnan kirjaston Kouvolan toimipaikan 
siirtymistä Helsinkiin.  

Opiskelijakirjastossa kokoelmia selkiinnytet-
tiin, yhtenäistettiin ja ajantasaistettiin vas-
taamaan ainelaitosten vaatimuksia. Op-
pix-oppimateriaalitietokantaan hankittiin 
vuoden aikana tutkintovaatimuksissa olevia 
artikkeleita ja neljä kysyttyä loppuunmyytyä 
kotimaista kurssikirjaa. E-kirjojen lainausjär-
jestelmää muutettiin siten, että kaikki Hel-

Kehittäminen kampuksilla

Kirjastot ja niiden henkilökunta osallistuvat 
aktiivisesti Helsingin yliopiston kirjastojen 
tulevaisuuden kehittämiseen muun muassa 
kirjastojen yhteisissä työryhmissä ja raken-
teellisen kehittämisen hankkeessa. Kampus-
ten tarpeisiin kirjastot kehittivät ajantasaisia 
tieteenalapalveluita, joista hyvinä esimerk-
keinä ovat julkaisuarkistohankkeet, kokoel-
mahankkeet, tietoaineistojen käytettävyy-
den varmistaminen käyttäjän tarpeisiin sekä 
tiedonhankinnan opetuksen kytkeminen tii-
viisti tiedekuntien tarpeisiin.

Keskustakampuksella toimii viisi tiedekunta-
kirjastoa: teologisen, oikeustieteellisen hu-
manistisen, käyttäytymistieteellisen, ja val-
tiotieteellisen tiedekunnan kirjastot sekä 
Opiskelijakirjasto, joka on kävijämäärältään 
suurin Helsingin yliopiston kirjastoista.

Vuosi 2006 oli keskustakampuksen kirjas-
totoiminnan kehittymisen kannalta käänteen-
tekevä. Konsistorin päätös keskustakampuk-
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ka-kortin haltijat voivat ladata kirjatiedos-
toja, mikä mahdollisti e-kirjojen lainaamisen 
mm. avoimen yliopiston opiskelijoille.

Humanistisen tiedekunnan kirjasto solmi han-
keluontoisesti vuodeksi Taylor & Francisin 
kanssa e-kirjasopimuksen oppiaineiden itse 
ehdottamista aineistoista. Kokeilulla tutkit-
tiin tutkimuskirjallisuuden e-versioiden käyt-
töhalukkuutta. E-kirjapaketin jatkosta sovi-
taan vuoden 2007 aikana.

Opiskelijakirjaston ja teologisen tiedekunnan 

kirjaston kesken käynnistettiin kurssikirjo-
jen hankintakokeilu, jossa Opiskelijakirjasto 
hankkii myös tiedekuntakirjaston tarvitse-
mat kurssikirjakappaleet ja luetteloi ne, tie-
dekuntakirjasto puolestaan hoitaa kirjojen 
sisällönkuvailun HELKA-tietokantaan. Ta-
voitteena oli selvittää, voidaanko tällä taval-
la vähentää kurssikirjahankintojen vaatimaa 
työtä ja saavuttaa kustannussäästöjä aineis-
tohinnoissa. Kokeilussa todettiin, että tar-
kistustyön keskittäminen säästi työvoimaa, 
vaikka kahden toimintatavoiltaan erilaisen 
kirjaston työprosessien yhteensovittaminen 
vaati runsaasti yhteisiä keskusteluja.

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto painot-
ti toimintaansa tiedekunnan tutkimusta ja 
opetusta tukevan kirjastoaineiston hankin-
taan ja kampanjoi eri tavoin tiedekuntalais-
ten mahdollisuuksia ja oikeutta tehdä tilaus-
ehdotuksia.
Etenkin valtiotieteellisen tiedekunnan kirjas-
to on ollut aktiivinen erityisesti humanistis-
yhteiskuntatieteellisten aineistojen saamises-
sa NELLI-portaaliin ja portaalin hakemistojen 
kehittämisessä, ja tehnyt näin koko yliopis-
ton kirjastolaitoksen tasolla tärkeää työtä 
verkkoaineistojen tunnetuksi tekemiseksi ja 
käytettävyyden parantamiseksi.

Yliopiston kesällä 2005 myöntämän 1990-lu-
vun tutkimuskirjallisuuden hankinnassa jää-
neiden aukkojen paikkaamiseen tarkoitetun 
erityismäärärahan (350 000€) käyttö painot-
tui vuodelle 2006. Kansalliskirjastolle7 mää-
rärahasta osoitettiin puolet. 

Osana keskustakampuksen kirjastojen ko-
koelmahanketta 2005–2006 valmistui ”Kes-
kustakampuksen kirjastojen yhteinen kokoel-
mapolitiikkalinjaus” ja ”Keskustakampuksen 
kirjastojen ohje painettujen kokoelma-aineis-
tojen käsittelyyn”. Lisäksi keskustakampuksen 

7 Kansalliskirjasto ja Humanistisen tiedekunnan kirjasto neuvottelivat keskenään määrärahan käy-
töstä. Kansalliskirjasto varasi noin 65.700 € sille myönnetystä rahoitusosuudesta edustamiensa 
painopistealojen tieteellisten monografioiden hankintoihin ainelaitosten valinnan mukaan.
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kirjastotoimikunta laati vuoden aikana ”Kes-
kustakampuksen kirjastot vuosina 2006–2009-
kehittämissuunnitelman”8. 

Keskustakampuksella vuodesta 2003 toi-
mineet kirjastojen yhteistoimintatiimit arvi-
oivat vuoden 2006 lopulla toimintaansa ja 
tiimien tulevaisuudennäkymiä. Arvioinnissa 
otettiin huomioon kirjastojen rakenteellisen 
kehittämisen vaatimukset ja haasteet.

Kumpulan tiedekirjastossa kehittämisen pai-
nopisteinä olivat kokoelmat ja uudet jul-
kaisuarkistopalvelut. Vuoden aikana to-
teutettiin kokoelmien uudelleenjärjestelyt 
Kokoelmakompassi-hankkeena. Kesän aika-
na saatiin suurin osa kokoelmista siirrettyä 
UDK-luokitusta mukailevaan, yhtenäiseen 
hyllyjärjestykseen. 

Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon perusta-
misesta tuli vuonna 2006 kuluneeksi 40 vuot-
ta. Merkkivuotta juhlistettiin järjestämällä 
marraskuussa 40-vuotis-juhlaseminaari ”The 
Past Challenging the Future – The Future 
Challenging the Past”. Samana juhlapäivä-
nä myönsi lääkäriseura Duodecim kulttuuri-
palkinnon työryhmälle, joka on perustanut 
Terkon uuden Lux Humana -kirjakokoelman. 
Lux Humana on humanistinen kirjakokoel-
ma, joka on räätälöity lääketieteilijöiden 
tarpeisiin ja avattu Terkossa syksyllä 2005. 

Kokoelmien ja palvelujen kehittämi-
nen jatkui Terkossa vuoden 2006 aikana. 
Meilahden sairaala-alueella on meneillään 
suuria rakennushankkeita, jotka ovat vaikut-
taneet myös klinikkakirjastojen uudelleen-
järjestelyihin. 

Terkon digitaalisen verkkokirjaston – 
Terkko Onlinen – käyttö nousi jälleen uusiin 
ennätyksiin. Uudeksi vuosittaiseksi ennä-
tystulokseksi saatiin 1,8 miljoonaa käyttäjä-
istuntoa. 

Viikin tiedekirjasto on edistänyt monin eri ta-
voin kirjaston tiedonhankinnan koulutuksen 
integroimista Viikin kampuksen tiedekuntien 
opetukseen. 

Tiedekirjasto on mukana Tekesin rahoit-
tamassa kansallisessa tutkimushankkeessa 
”Suomalaiset semanttisen webin ontologiat 
(FinnONTO)”, joka on 36 yrityksen ja julki-
sen organisaation tutkimuskonsortio. Kirjas-
to antoi ylläpitämänsä Agriforest-sanaston 
konsortion tutkimuskäyttöön jo vuonna 2005 
maatalousalan ontologian rakentamiseksi. 
Vuonna 2006 Viikin tiedekirjasto liittyi jäse-
neksi FinnOTO-konsortioon ja tavoitteena on 
metsä- ja puualan ontologian rakentaminen, 
joka jatkuu vuonna 2007. 

8 Keskustakampuksen kirjastot vuosina 2006–2009-kehittämissuunnitelma: 
www.helsinki.fi/kirjastot/tyoryhmat/keskusta/kehittaminen/kkk0609_KeSu_B5_1P_vari.pdf

Helsingin yliopiston monipuolisista kirjastopalveluihin ja kirjastolaitoksen toimintaa 

esitellään   ”Muutoksessa mukana” –esittelyvideossa. Kirjastolaitoksen ensimmäinen 

yhteinen esittelyvideo valmistui elokuussa ja se on katsottavissa internetissä: 

www.helsinki.fi /kirjastot/esittely/julkaisut/video/

Helsingin yliopiston kirjastojen vuosikertomukset:

www.helsinki.fi /kirjastot/esittely/julkaisut/toiminta.htm
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Elektronisen kirjaston kehittäminen 

Helsingin yliopiston verkossa on asiakkaiden 
käytettävissä noin 18 000 elektronista lehteä, 
100 000 kirjaa kokoteksteinä ja satoja tieto-
kantoja viitteineen. Vuoden aikana tehtiin tai 
uusittiin 50 aineistosopimusta. Pääosa verkko-
aineistoista hankitaan kansallisten FinELib-so-
pimusten perusteella ja osa Helsingin yliopis-
ton kirjastojen yhteishankintoina. Helsingin 
yliopiston tasolla kaudella 2004–2006 elekt-
ronisten aineistojen rahoituksesta 25 % on 
yliopiston keskitettyä rahoitusta, 25 % saatu 
opetusministeriöltä ns. FinELib-tukena, run-
saat 30 % on veloitettu suoraan tiedekunnil-
ta ja kirjastojen oma rahoitus on noin 20 %. 
Suoraan tiedekunnilta veloitetulla osuudella 
hankitaan Elsevierin Science Direct -lehtipa-
ketti, johon kuuluu noin 1 800 lehteä. 

Toimintakautena hyväksyttiin Helsingin 
yliopiston e-kirjaston kehittämissuunnitel-
man toimenpideosan päivitys. Alkukesästä 
järjestettiin koko päivän kestävä E-aineistojen 
valintakriteerit -seminaari liittyen erityisesti 
ostettavien aineistojen arviointiin. Seminaa-
rin tuloksia hyödyntäen kirjastot kokosivat 
e-aineistojen valinnan kriteerit ja määritte-
livät kampuksittain tärkeimmät lisensioidut 
e-aineistot. Työ liittyi FinELib-konsortion pe-
rusaineistojen määrittelyhankkeeseen. Syk-
syllä 2006 järjestettiin yhteistyössä FinELibin 
kanssa kansainvälinen ERM-seminaari (ERM = 
aineistojen tilaustenhallintajärjestelmä). 

Yliopiston elektronisten aineistojen käy-
tettävyyttä parannettiin muun muassa uu-
distamalla NELLI-portaalin9 kotisivu tarjo-
amalla käyttäjille erilaisia tieteenaloittaisia 

aineistonäkymiä sekä pikalinkkejä aineistoi-
hin. Vuoden aikana uudistettiin myös Terkon 
Medic-tietokannan10 käyttöliittymää, ja yli-
opiston Julki-tietokanta11 siirrettiin Voyager-
järjestelmään. 

Vuoden aikana edistettiin väitöskirjatii-
vistelmiä koskevaa ohjeistusta ja julkaisujen 
näkyvyyttä. Rehtorin päätöksen mukaisesti 
kaikkien Helsingin yliopistossa väittelevien 
tulee laatia tiivistelmä verkossa julkaistavaksi 
kahdella kielellä, suomeksi tai ruotsiksi sekä 
englanniksi. Tiivistelmät julkaistaan Kansal-
liskirjaston ylläpitämässä yliopiston E-thesis12 
-tietokannassa, jolloin ne ovat käytettävissä 
ja haettavissa eri tarkoituksiin niin kotimais-
ta kuin kansainvälistä lukijakuntaa varten. 
Yhdellä tallennuksella voidaan tietoja välit-
tää teknisesti suoraan myös viestintäosaston 

9 NELLI-portaali: www.nelliportaali.fi
10 Medic-viitetietokanta: www.terkko.helsinki.fi/medic/
11 Julki-julkaisutietokanta: julki.linneanet.fi/
12 Ethesis-tietokanta: ethesis.helsinki.fi/
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väitöstiedotukseen sekä yliopiston tapahtu-
makalenteriin.

Uusia verkkopalveluja

Uusia verkkopalveluja kehitettiin etenkin 
lääketieteellisen tiedon tarvitsijoille.

Terkko SearchNavigator13 on uusi Terkon 
kehittämä monihakupalvelu. Sen hajautetun 
haun avulla pystytään etsimään tietoa useista 
eri lähteistä helposti yhtenäisen käyttöliitty-
män kautta. SearchNavigator on ns. discovery 
tool, jonka avulla on mahdollista identifi oida 
oikea lähde, löytää uusia tutkimuksia tieto-
kannoista joita ei yleensä käytä, ja siten hyö-
dyntää Terkko Onlinen elektronisten palve-
luiden laajaa kirjoa.

Terkon Scholar Chart14 -sivuston kautta 
löytyvät Helsingin lisäksi myös muiden Suo-
men yliopistojen lääketieteen tutkijoiden 

uusimmat julkaisut. Scholar Chart -palvelus-
sa tutkijat voidaan järjestää Impact Factorin 
mukaan järjestykseen. Palvelu laskee ns. Terk-
ko Factorin, missä korostuu sekä lehtienlaatu 
että julkaisujen absoluuttinen määrä.

Faculty of 1000 Medicine on täysin uu-
denlainen uutuusseurantaan ja lääketieteel-
lisen julkaisutoiminnan arviointiin keskittyvä 
palvelu. Palvelussa arvioidaan ja tuodaan esiin 
olennaisimmat artikkelit kaikilta lääketieteen 
erikoisaloilta. Faculty of 1000 Medicine on 
räätälöity sekä kliinikoiden että tutkijoiden 
tarpeisiin.

Open Access -julkaisemisen tuki ja 
julkaisuarkistopalvelut

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto al-
lekirjoitti toukokuussa Berliinin julistuksen 
tieteellisen tiedon avoimesta saatavuudesta. 

13 Terkko SearchNavigator: www.terkko.helsinki.fi/uptodate/2006/utd2.htm
14 Terkon Scholar Chart: www.terkko.helsinki.fi/scholarchart/
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Helsingin yliopiston kirjastot edistävät Open 
Access -julkaisemista ja avointen julkaisuar-
kistojen perustamista.  Avoin julkaisuarkisto 
on verkkopalvelu, jonka ensisijainen tehtä-
vä on kehittää tieteellisen kommunikaation 
infrastruktuuria ja parantaa kommunikaa-
tiota sekä tiedeyhteisön sisällä että suuren 
yleisön suuntaan.

Helsingin yliopistossa julkaisuarkistopal-
velut toteutetaan kampusarkistojen verkos-
ton avulla. Vuoden 2006 syksyllä perustettiin 
Viikin tiedekirjaston aloitteesta luonnontie-
teellisten kampusten yhteinen hanke Viikin 
tiedekirjaston, Terkon ja Kumpulan tiedekir-
jaston julkaisuarkistojen rakentamiseksi ja ke-
hittämiseksi.15 Erityisenä yhteistyön kohteena 
ovat julkaisuarkiston tietojen yhteys julkaisu-
rekisteriin ja kirjastojen kokoelmaluetteloon 
sekä metadatan siirto kansainvälisistä tieto-
kannoista julkaisuarkistoon. 

Viikin tiedekirjastolla on ollut käytössä 
jo vuoden DViikki-palvelu16, johon on tallen-
nettu jokaisen Viikin kampuksen tiedekun-
nan aineistoja. Julkaisuarkistopalvelun eniten 
käytetty aineisto on Viikin opetushenkilöstön 
kirjoittamat suomenkieliset oppikirjat. Artik-
kelinsa arkistoivia tutkijoita haastattelemalla 
Viikin tiedekirjasto on kerännyt välttämätön-
tä tietoa Helsingin yliopiston julkaisuarkisto-

palvelujen kehittämiseksi. Helsingin yliopis-
ton lääketieteellisen tiedekunnan Meilahden 
kampuksen avoin julkaisuarkisto, Terkko Do-
cument Space (TDS)17, avattiin joulukuussa. 
Palveluun tallennetaan kampuksella tuotet-
tua kokotekstiaineistoa sekä julkaistujen ar-
tikkelien ja dokumenttien metadataa. Mo-
lemmat arkistot on rekisteröity OpenDOAR 
-palveluun, joka on julkaisuarkistoja kokoava 
kansainvälinen portaali. Tämä mahdollistaa 
DViikin ja TDS:n löytymisen kuvailutietojen 
haravoimiseksi muihin palveluihin. 

Kumpulan tiedekirjastossa käynnistettiin 
julkaisuarkiston suunnittelu vuoden lopussa. 
Keskustakampuksella vuoden 2006 lopulla 
valmisteltiin vuonna 2007 alusta käynnisty-
nyttä Tieteellisten aineistojen verkkopalvelu 
-hanketta, jonka yhteydessä myös keskusta-
kampuksen tutkijoille perustetaan avoin jul-
kaisuarkistopalvelu.

Kaikissa edellä mainituissa arkistoissa 
käytetään DSpace-ohjelmistoa. Vuoden 
2006 aikana DSpace-ohjelmisto on vakiin-
nuttanut asemansa suomalaisten yliopis-
tojen julkaisuarkistojen alustana. DSpace-
ohjelmistolla on aktiivinen käyttäjäyhteisö, 
jonka puitteissa tapahtuvaan kehitystyöhön 
on suomalaisillakin yliopistoilla mahdolli-
suus osallistua.

15 Kampusten julkaisuarkistoyhteistyö: www.terkko.helsinki.fi/kampusarkistot
16 DViikki: www.tiedekirjasto.helsinki.fi/dviikki/etusivu.htm
17 Terkko Document Space (TDS): tds.terkko.helsinki.fi/dspace/
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Kirjastosta eväät tiedonhankintaan 

“Kyllähän nuoret opiskelijat osaavat hakea 
verkosta tietoa”, saattaa olla kokeneen yli-
opisto-opettajan käsitys. Toisaalta tiedon-
hankinnan kurssille tuleva opiskelija kertoo: 
”Olen toiminut ’yritys-erehdysmenetelmäl-
lä’. Haluaisin ehdottomasti oppia tehok-
kaampaa tiedonhakua”. Tällaisiin haasteisiin 
kirjastot pyrkivät vastaamaan tiedonhan-
kinnan opetuksen ja neuvonnan keinoin.
Kirjastoissa pyritään aidosti hyvään ope-
tuksen ja oppimisen laatuun. Tavoitteena 
on tarjota tasapuolisesti kaikille oppiai-
neille tietyn minimitason verran laadukas-
ta opetusta, johon kuuluu 1) oikea ajoitus, 
2) tiedonhankinnan nivoutuminen oppiai-
neen muuhun opetukseen ja 3) tarkoituk-
senmukaiset opetusmenetelmät. Oikeaan 
ajoitukseen pyritään sillä, että opintojen 
alkuvaiheessa tarjotaan tiedonhankinnan 
perusteet. Pidemmälle tiedonhankinnassa 
edetään viimeistään kandidaatin seminaarin 
yhteydessä, jolloin perehdytään tarkemmin 
oman alan tiedonlähteisiin.

Helsingin yliopiston kirjastot laativat 
vuonna 2006 yhteisen toimenpidesuunnitel-
man opettajille ja tutkijoille e-kirjastopalve-
lujen käytön koulutuksesta ja tiedotuksesta 
ja järjestivät tekijänoikeusasioita opetuksessa 
käsittelevän seminaarin. Lisäksi kirjastot yllä-
pitivät ja kehittivät TVT-ajokorttiin sisältyvät 
Tiedonhankinta-osion verkko-oppimateriaa-
lia ja tarjosivat lähiopetusta kaikille tiede-
kunnille. 

Kirjastojen henkilökuntaa toimii myös yli-
opiston verkko-opetuksen tukihenkilöinä. Tu-
kihenkilö työskentelee laitoksen/tiedekunnan 
opetuksen kehittämisen tukena eli avustaa 
ja konsultoi muun muassa oppimateriaalin 
tuottamisessa verkkoon. Esimerkiksi Terkos-
sa tiedekunnan opetushenkilöstölle tarjoaa 
käytettäväksi mm. Digitaalinen kurssikirjasto, 
jossa opettajien tuottama digitaalinen op-

pimateriaali saadaan esille ja opiskelijoiden 
käyttöön.

Keskustakampuksella kokeiltiin uutta mal-
lia järjestää perusopintojen tiedonhankinnan 
opetus. Humanistisen, käyttäytymistieteelli-
sen ja teologisen tiedekunnan TVT-ajokortin 
tiedonhankintaosion lähiopetus suunniteltiin 
tiedekuntien, tiedekuntakirjastojen ja Opiske-
lijakirjaston yhteistyönä. Tavoitteena oli, että 
jokaiselle lähiopetusta tarvitsevalle ajokortin 
suorittajalle olisi opiskelupaikka, että ryhmät 
olisivat riittävän suuria ollakseen taloudelli-
sia ja että opetuksen sisältö ja menetelmät 
tukisivat aidosti opiskelijan käytännön tie-
donhankintataitojen oppimista. Opetus ja sen 
hallinnointi hoidettiin Opiskelijakirjastossa. 
Tiedekuntien yhteinen ilmoittautuminen jär-
jestettiin WebOodi-järjestelmän avulla. Näin 
tiedonhankinnan opetus näkyy opiskelijalle 
osana muuta yliopisto-opetusta. 
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Kokeilu onnistui hyvin ja opetusta kehite-
tään mallin pohjalta seuraavaa syksyä varten. 
Mukaan yhteistyöhön tulee myös oikeustie-
teellinen tiedekunta.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
jatko-opiskelijoiden kurssitarjontaan sisältyi 
vuonna 2006 ensimmäistä kertaa Viikin tie-
dekirjaston järjestämä yhden opintopisteen 
laajuinen Haut haltuun -kurssi, joka osoittau-
tui tarpeelliseksi. Henkilökohtaiset ohjausti-
lanteet auttoivat jatko-opiskelijoiden lisäksi 
myös tietoasiantuntijoita, jotka saivat arvo-
kasta palautetta ja tutustuivat tiedekunnassa 
tehtävään tutkimukseen.

Valtakunnallisen hankkeen veturina

Helsingin yliopisto on koordinoinut valta-
kunnallista informaatiolukutaidon opetus-
suunnitelmahanketta (2004–2006), jonka 
tavoitteena on ollut integroida kirjastojen 
tarjoama informaatiolukutaidon ja tiedon-

hankinnan opetus tiiviimmin osaksi yliopis-
to-opintoja. Hankkeen keskeisiä tuloksia 
ovat informaatiolukutaidon opintosuunni-
telmasuositus, kysymyspatteriston laatimi-
nen ja yhdyshenkilöverkoston muodostami-
nen. Hankkeen tuloksista ilmestyy julkaisu 
syksyllä 2007.

Vuonna 2006 valmistauduttiin siirtämään 
toiminta kirjastojen perustoiminnaksi. Käyt-
täytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto 
pitää yllä verkkosivuja ja yhdyshenkilöver-
kostoa. Informaatiolukutaidon kehitystyö, 
kirjastojen kouluttajien pedagogisten val-
miuksien kehittäminen, tiedonhankintatai-
tojen testaaminen ja hyvien käytäntöjen 
jakaminen olivat toiminnassa edelleen kes-
keisiä teemoja. 

Hankkeessa järjestettiin vuonna 2006 kol-
me seminaaria18 ja hanketta esiteltiin ulko-
mailla ”Creating Knowledge” -seminaarissa 
Kööpenhaminassa sekä ”Information Literacy 
Between Theory and Practice” -seminaarissa 
Ljubljanassa, Sloveniassa.

18 Seminaarit vuonna 2006: koulutusseminaari 17.2., pedagogisen koulutuspäivä 22.5. ja hankkeen 
päätösseminaari 3.11. Päätösseminaarin aiheina olivat informaatiolukutaidon integrointi osak-
si opetussuunnitelmia ja käytännön kokemukset. Seminaarin päävieraana oli Christine Bruce 
Queensland University of Technologysta, Australian Brisbanesta. Seminaarien esityksiä: www.hel-
sinki.fi/infolukutaito/hankkeet/esitys.htm
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Hyvinvoiva henkilöstö voimavarana

Johtaminen ja viestintä ovat tärkeitä tekijöi-
tä henkilöstön työhyvinvoinnille. Iso verkos-
tomainen organisaatiorakenne on tässä suh-
teessa haasteellinen. Vuonna 2006 yliopiston 
ja Kansalliskirjaston palvelusopimuksen laa-
timisen yhteydessä tarkistettiin myös kirjas-
tolaitoksen tiedonkulun, yhteistyön, johta-
mis- ja neuvottelumenettelyn periaatteet, 
jotka yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoi-
mikunta hyväksyi. Sovitut linjaukset ovat 
osa kirjastojen laatujärjestelmää. Tavoittee-
na on, että eri osapuolille on selkeätä, kuka 
tekee päätökset, miten päätökset valmistel-
laan ja ketkä vastaavat valmistelusta. Kirjas-
tojen yhteisten tehtävien työnjakoa, työryh-
mien tavoitteita ja tehtäviä tarkistettiin. 

Vuoden aikana valmisteltiin myös yliopis-
tokirjastojen neuvoston osaamiskarttaan pe-
rustuva sovellus Helsingin yliopiston kirjastot 
-kokonaisuudelle. Osaamiskartassa on esitetty 
kirjastoalalla tarvittava ydinosaaminen, kir-

jastolaitoksen strateginen osaaminen sekä 
yhteistyö- ja viestintätaidot vuoden 2010 ti-
lanteeseen arvioituna. Osaamiskarttatyötä on 
tarkoitus jatkaa niin, että siitä kehitetään vä-
line henkilöstösuunnittelun sekä henkilöstön 
jatkuvan oppimisen ja kehittymisen tueksi. 

Kirjastot osallistuivat yliopiston työa-
janseurannan kehittämiseen ja ottivat pi-
lottikäyttöön työajanseurantajärjestelmän 
(SOLE-TM) vuoden alusta. Työajanseuranta 
toteutettiin kaikissa kirjastoissa kahdeksan 
erillisen viikon otoksena. Työajanseuranta on 
osa yleistä valtion ja yliopistojen kustannus-
laskennan kehittämistä ja sen avulla saadaan 
tietoa voimavarojen kohdentumisesta eri toi-
minnoille. 

Kirjastojen työhyvinvointihankkeessa 
vuonna 2006 käynnistettiin ryhmämentoroin-
nin suunnittelu. Mentoroinnin tavoitteena on 
syventää kirjastojen henkilökunnan osaamis-
ta strategisesti tärkeillä alueilla, jotka perus-
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tuvat kirjastojen yhteiseen osaamiskarttaan. 
Toinen kehittämisalue on ollut kirjastojen 
johtamisen kehittäminen ja tukeminen.

Helsingin yliopiston kirjastot osallistuivat 
Valtiokonttorin rahoittamaan hankkeeseen 
”Toimintastrategialähtöisen työhyvinvoinnin 
ylläpitäminen valtiosektorilla”. Tavoitteena on 
saada työhyvinvointi osaksi muuttuvaa arkea. 
Hankeraportti valmistui maaliskuussa 2007.

Työhyvinvointia kampuksilla

Kirjastolaisten virkistystoiminta on ollut vir-
keää. Kirjastolaiset ovat osallistuneet myös 
tiedekuntien ja kampustensa yleisötapahtu-
mien järjestämiseen, millä on ollut henkilös-
tön yhteishenkeä kohottava merkitys, mutta 
ne ovat myös lisänneet kirjastojen, kirjasto-
palvelujen ja -työn tunnettavuutta. 

Perinteinen kirjastolaisten yhteinen ke-
sänavaustapahtuma pidettiin 14.6. Topelian 
pihamaalla.

Kumpulan tiedekirjastolaiset viettivät 
kesäistä virkistyspäivää Seurasaaressa. Kum-
pulan henkilökunta oli aktiivisesti mukana 
myös kampuksen avoimien ovien päivän jär-
jestelyissä 9.9. Kumpulan kylä- ja kampus -kir-
janäyttely ja kokoelmien harvinaisuuksista ja 
vanhoista kirjoista koottu näyttely kiinnosti 
yleisöä. Kirjastohenkilökunnan voimin esitet-
ty klassinen laulumusiikki sai myös kiitosta.

Terkkolaiset tekivät puolestaan kevätret-
ken yhdessä Orionin tietopalveluhenkilökun-
nan kanssa Tuohilammelle yhteisseminaarin 
ja ulkoilun merkeissä. 

Keskustakampuksen kirjastojen hallinto-
tiimi järjesti keskustakampuksen kirjastoille 
13.6. tutustumisretken Kansalliskirjaston di-
gitointikeskukseen Mikkeliin.

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa 
organisoitiin kirjaston ja laitosten yhteisvoi-
min Kirjallinen salonki -tapahtuma. Salonki 
kokoontui kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerral-
la kohteena oli artikkelikokoelma Bourdieu ja 
minä ja keskustelijoina kokoelman kirjoittajia 

ja lukijoita. Toisella kerralla puhuttiin Matti 
Mäkelän teoksesta Rakkausromaani. Kirjailija 
osallistui itse keskusteluun ja häntä kommen-
toivat käytännöllisen fi losofi an professori ja 
sosiologian tutkija sekä ilahduttavan moni 
paikalla olevasta yleisöstä. 

Viikkiläiset ovat puolestaan olleet aloit-
teellisia jo perinteeksi tulleen Lucian päivän 
tapahtuman käynnistäjinä. Kirjasto osallistui 
myös Viikki-päivään 11.10.2006 tarjoamalla 
omaa ohjelmaa kampuksen avointen ovien 
päivänä.
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Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö osa arkityötä

Yhteistyö ja verkostoituminen kansallisesti ja 
kansainvälisesti ovat tämän päivän kirjastoil-
le ja niiden ammattilaisille luonnollinen osa 
arkityötä. Tarjoamalla omaa tietämystämme 
ja osaamistamme muiden käyttöön, ja hyö-
dyntämällä muiden kokemuksia sekä tieto-
taitoa, rakennamme arvokasta pääomaa. 
Näin kehitämme toimintaamme yksilöinä ja 
yhteisönä. 

Helsingin yliopiston kirjastot osallistuvat 
aktiivisesti yliopistokirjastojen neuvoston työ-
hön. Painopiste vuonna 2006 oli neuvoston 
strategiatyössä ja yhteishankkeissa. Yliopisto 
koordinoi kahta neuvoston hanketta: Infor-
maatiolukutaidon opetussuunnitelmahanket-
ta ja Laatu ja vaikuttavuus yliopistokirjastoissa 
-hanketta sekä osallistui yliopistokirjastojen 
rahoitusselvitystyöhön.

Kansainvälisesti tärkeitä kirjastoalan or-
ganisaatioita ovat IFLA (International Fede-
ration of Library Associations) ja Euroopan 
tieteellisten kirjastojen liitto LIBER (Ligue 
des Bibliothèques Européennes de Recher-
che). Lisäksi kirjastot ovat aktiivisesti muka-
na UNICA-verkoston (Network of Universi-
ties from the Capitals of Europe) toiminnassa.
Helsingin yliopisto järjesti toukokuussa 
kansainvälisen UNICA-verkoston kolman-
nen tieteelliseen julkaisemiseen liittyvän 
seminaarin19. Osanottajia oli 18 eri maasta. 
Terkon 40-vuotisjuhlaseminaari 16.11.2006  
”The Past Challenging the Future – The Futu-
re Challenging the Past”20 kokosi puolestaan 

yhteen noin 100 kutsuvierasta kuulemaan 
merkittävien ulkomaisten ja kotimaisten lu-
ennoitsijoiden kiinnostavia esitelmiä.

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto 
järjesti maaliskuussa yhdessä Yhteiskunta-
tieteellisen tietoarkiston kanssa seminaarin 
Monikieliset tesaurukset yhteiskuntatieteissä 
sekä yhdessä Yhteiskuntatieteellisen tietoar-
kiston ja Suomen Akatemian kanssa Venäjän 
tutkimuksen tiedon lähteet -seminaarin. 

Helsingin yliopiston kirjastojen kehittä-
mistä esitettiin useissa kansallisissa ja kan-
sainvälisissä konferensseissa ja julkaisuissa. 
Informaatiolukutaito ja tiedonhankinnan 
opetuksen hyvien käytäntöjen esittely olivat 
vahvasti esillä. Kansainvälisiä vieraita kirjas-
toissa on ollut runsaasti ja kiinnostus palve-
luihimme näyttää edelleen jatkuvan. Vuoden 
aikana kirjastoissa vieraili pidempäänkin muu-
tamia ulkomaisia kirjastoalan harjoittelijoita, 
ja yhden harjoitteluohjelman tuloksena val-
misteltiin pohjaluonnosta kirjastojen kansain-
välisen toiminnan kehittämistä varten.

Syksyllä 2006 valtiotieteellisen tiedekun-
nan kirjasto tarjosi harjoittelu- ja työsken-
telypaikan kolmelle nuorelle liettualaiselle 
tietoasiantuntijalle, jotka tulivat Suomeen 
Leonardo da Vinci -ohjelman kautta ja vietti-
vät täällä 9 viikkoa. Humanistisen tiedekun-
nan kirjaston toimintaan he tutustuvat viikon 
ajan ja Eduskunnan kirjastoon kahden viikon 
ajan. Lisäksi he vierailivat lukuisissa muissa 
kirjastoissa. Erityisesti he perehtyivät elekt-

19 UNICA Seminaari 18.–19.5.2006
Trends in Education and Research: Developing Skills and Communication across Europe;
www.ulb.ac.be/unica/sem-scholar.html
20 Terkon 40-vuotisjuhlaseminaari 16.11.2006
 The Past Challenging the Future – The Future Challenging the Past
 www.terkko.helsinki.fi/terkones/terkko40.htm
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ronisten aineistojen hankkimiseen, käyttöön 
saattamiseen ja käytön opastamiseen sekä 
tiedonhankinnan koulutukseen. 

Kirjastojen on verkostoiduttava myös pai-
kallisesti kampusten toimijoiden kanssa. Myös 
yhteistyö kirjastojen tieteenalojen/toimialo-
jen keskeisten koti- ja ulkomaisten organi-
saatioiden kanssa on tärkeää. 

Esimerkiksi Viikin tiedekirjastolle neuvot-
telukunnat ovat hyvä kanava verkostoitumi-
seen, koska neuvottelukunnissa on edustajia 
yliopistosta ja toimialojen muista sidosryhmis-
tä. Kirjaston tietoasiantuntijoiden osallistu-
minen asiantuntijajäseninä Viikin kampuksen 
tiedekuntien opintotoimikuntiin ja tieteellisen 

jatkokoulutuksen toimikuntaan edistää integ-
roitumista opetukseen ja tutkimukseen. 

Viikin tiedekirjaston toimialojen keskei-
set kansainväliset organisaatiot ovat Nova-
yliopistoverkosto (The Nordic Forestry, Vet-
erinary and Agricultural University Network), 
FAO (Food and Agricultural Organization of 
the United Nations) ja EAHIL (European Asso-
ciation for Health Information and Libraries). 
Yhteistyöverkostojen kautta vaihdetaan tie-
toja, saadaan koulutusta, toimitaan yhteistyö-
projekteissa ja hankitaan rahoitusta toimialan 
kannalta tärkeisiin kohteisiin. Kirjasto jatkoi 
Maa- ja metsätalousministeriön kanssa Matri-
yhteistyötä tietohuoltoasioissa.

Ryhmäkuvassa Helsingin UNICA-seminaariin 18.–19.5.2006 osallistuneet
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Tilastot

Helsingin yliopiston kirjastot –kokonaisuus vuosina 2004–200621
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21 Luvut eivät sisällä Kansalliskirjastoa.
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Aineistohankintakulujen (4,0 milj. €) jakaantuminen vuonna 2006*

* Ei sisällä OPM:n tukea FinELibin kautta, joka oli 567 000 €.
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E-aineistojen hankintakustannusten jakautuminen maksajatahojen kesken (1000 €)
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* Ei sisällä OPM:n tukea FinELibin kautta, joka oli 567 000 €.
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Henkilöstökulut 
47 %

Kirjastoaineisto kulut, ml 
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3 %

Kokoelmien 
huolto 
0,3 % 

Kirjastojen kulurakenne (18.9.milj €) vuonna 2006 
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Helsingin yliopiston kirjastolaitos vuosina 2004–2006

Kirjastokäynnit

2004 2005 2006

HY-kirjastot 1 964 900 1 876 300 1 973 700

Kansalliskirjasto 336 500 479 500 210 400

yhteensä 2 301 400 2 355 800 2 184 100

Paikallislainaus, uusinnat ja lukusalilainat

 2004 2005 2006

HY-kirjastot 2 638 500 2 717 100 2 765 500

Kansalliskirjasto 479 400 526 800 554 800

yhteensä 3 117 900 3 243 900 3 320 300

Kaukopalvelu

2005 2006

 
Annetut 
kaukolainat

Saadut 
kaukolainat

Kaukolainat 
yhteensä

Annetut 
kaukolainat

Saadut 
kaukolainat

Kaukolainat 
yhteensä

HY-kirjastot 27 800 10 100 37 900 18 300 13 600 31 900

Kansallis-
kirjasto

2 300 1 800 4 100 2 300 1 700 4 000

yhteensä 30 100 11 900 42 000 20 600 15 300 35 900

Tiedonhankinnan koulutus

2004 2005 2006

 Opetustunnit Osallistujat Opetustunnit Osallistujat Opetustunnit Osallistujat

HY-kirjastot 1 600 9 100 1 800 8 380 1 630 9 660

Kansallis-
kirjasto

80 900 80 510 115 410

yhteensä 1 680 10 000 1 880 8 890 1 745 10 070
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Kokoelmien kartunta (säilytysyksikköä)

 
Painetut 
monografi at

joista 
ostettuja

Painetut 
kausijulkaisut

joista 
ostettuja

HY-kirjastot     

2006 65 200 26 800 26 500 7 000

2005 91 600 40 100 15 900 6 700

2004 79 000 29 000 15 400 8 400

Kansalliskirjasto     
2006 30 200* 9 900 11 600 1 500

2005 87 800 8 400 11 700 1 400

2004 78 000 8 200 11 300 1 400

* Vuodesta 2006 lähtien Kansalliskirjaston Fennica-pienpainatteet eivät ole mukana luvussa

Kokoelmien luettelointi

2005 2006

 

Luetteloidut 
tietueet 
yhteensä

Lisätyt 
tietueet

Lisätyt 
tietueet 
muihin 

tietokantoihin

Luetteloidut 
tietueet 
yhteensä

Lisätyt 
tietueet

Lisätyt 
tietueet 
muihin 

tietokantoihin

HY-
kirjastot 
(Helka)

1 230 400 36 000 23 400 950 600 38 800 21 700

Kansallis-
kirjasto 
(Helka + 
Fennica)

1 601 100 54 700 131 200 1 771 500 170 400 58 600

Tilat

Käytössä olevat tilat m2 Hyllymetrit

2004 2005 2006 2004 2005 2006

HY-kirjastot 28 900 29 100 28 860 80 000 86 400 85 460

Kansalliskirjasto 24 900 24 900 24 900 104 900 105 900 105 900

yhteensä 53 800 54 000 53 760 184 900 192 300 191 360
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Kulut (1 000 €)

Palkat ja 
henkilöstö-

koulutus

Kirjasto-
aineisto-

kulut 

Kokoelmien 
huolto

Tilakulut Tieto-
tekniikka

Muut 
kulut

yhteensä

HY-
kirjastot

       

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

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

Kansallis-
kirjasto

       

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

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

* Sisältää hankinnat kirjaston budjetista ja epäsuoran hankinnan, mutta ei OPM:n  FinELib-tukea.

Henkilöstö

Henkilömäärä vuoden lopussa Tehdyt henkilötyövuodet

HY-kirjastot   

2006 275 252

2005 282 257

2004 300 263

Kansalliskirjasto   

2006 213 262

2005 213 253

2004 201 246
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Liitteet 

Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta 2004–2006 

Vararehtori Hannele Niemi, puheenjohtaja
professori Arto Haapala 
professori Markku Löytönen 
professori Eero Puolanne 
professori Ismo Virtanen 
kirjastonjohtaja Liisa Rajamäki 
ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm 
kirjastonjohtaja Heli Myllys 
kirjastoamanuenssi Marja-Liisa Seppänen 
yliopistonlehtori Juhani Sipilä 
koulutuspoliittinen sihteeri Anne Buttler
kirjastonjohtaja Eeva Laurila / kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen 
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara, esittelijä (virkavapaalla 1.10.–31.12.2006, sijai-
nen kirjastonjohtaja Heli Myllys)
tietoasiantuntija Marja Hirn, sihteeri

Kirjastojen johtajat 2006 

Kai Ekholm, Kansalliskirjasto
Hannele Fabritius, Kumpulan tiedekirjasto (virkavapaalla 1.2.2006 – 31.1.2008 kirjastonjohta-
jan sijaisuutta hoitaa apulaiskirjastonjohtaja Kaija Sipilä)
Maria Forsman, Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto
Matti Hjerppe, Opiskelijakirjasto
Pälvi Kaiponen, Humanistisen tiedekunnan kirjasto
Eeva Laurila, Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto (virkavapaalla 1.4.–31.12.2006, sijainen 
tietopalvelupäällikkö Gunilla Häkli)
Heli Myllys, Viikin tiedekirjasto
Pirjo Rajakiili, Terveystieteiden keskuskirjasto
Liisa Rajamäki, Teologisen tiedekunnan kirjasto
Tuula Ruhanen, Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto
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Julkaisut, vierailut kirjastoissa, näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat, 
osallistuminen22 

Julkaisut 
Lehdet

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

siht. Jussi Omaheimo & Tiina Äärilä

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

tussiht. Jussi Omaheimo 

Muut julkaisut, raportit ja muistiot

■ Kansalliskirjasto Helsingin yliopiston erillislaitoksena. Rehtori Ilkka Niiniluodon asettaman työryh-

män muistio 31.5.2006 (www.helsinki.fi /kirjastot/esittely/julkaisut/raportit/hy-hyk-tukiryhma_%20

muistio.pdf)

■ Keskustakampuksen kirjastot vuosina 2006–2009-kehittämissuunnitelma (www.helsinki.fi /kirjastot/

tyoryhmat/keskusta/kehittaminen/kkk0609_KeSu_B5_1P_vari.pdf/)

■ Keskustakampuksen kirjastojen yhteinen kokoelmapolitiikkalinjaus

■ Keskustakampuksen kirjastojen ohje painettujen kokoelma-aineistojen käsittelyyn

■ Kirjasto- ja tietopalvelut. Vuosikertomus 2005 (www.helsinki.fi /julkaisut/aineisto/hallinnon_

julkaisuja_29_2006.pdf)

■  Kirjastoyksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2005 (www.helsinki.fi /kirjastot/esittely/julkaisut/

toiminta.htm)

■  Henkilöstösuunnittelutyöryhmän muistio (7.3.2006)

■  Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittäminen 2007–2010 -raportti (25.4.2006)

■  Ruralia-instituutin kirjaston kehittämissuunnitelma kaudelle 2007–2009 (31.8.2006)

■  Tiedonkulun, yhteistyön, johtamis- ja neuvottelumenettelyn kehittäminen Helsingin yliopiston kir-

jastolaitoksessa. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan asettaman työryhmän muistio (31.5.2006)

■  Helsingin yliopiston kirjastojen henkilökunnan julkaisemat artikkelit löytyvät Helsingin yliopiston 

Julki-tietokannasta (www-db.helsinki.fi /julki)

Esitteet, oppaat, videot 

■  Keskustakampuksen kirjastojen yhteinen esite (2. painos)

■  Keskustakampuksen kirjastojen käyttösäännöt

■  Muutoksessa mukana -esittelyvideo (www.helsinki.fi /kirjastot/esittely/julkaisut/video/index.htm)

■  Viikin tiedekirjaston esite

22  Sisältää vain Helsingin yliopiston kirjastot -kokonaisuuden toiminnan
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Vierailut kirjastoissa 

Kirjastoissa kävi vuonna 2006 useita kotimaisia ja ulkomaisia vierailijaryhmiä. 

Kansainvälisten vierailuohjelmien puitteissa kirjastoissa vieraili:

■  Latvian yliopiston kirjaston osastojen johtajat: Marite Savica, Elita Ozolina, Mārīte Upeniece, Maija 

Bārbale ja Ilga Mantiniece Leonardo da Vinci –ohjelman kautta, 22.–27.5.2006

■  Tohtori Nina Johannsen, Freie Universität Berlin Universitätsbibliothek 18.9–6.10.

■  Professori Gu Feng, Wuhan Library of Chinese Academy of Sciences, Hubei, China, vuoden mit-

tainen vierailu alkoi 1.10.2006

■  Liettualaiset kirjastovirkailijat: Vaida Sobeckyte, Raimonda Jurkiene ja Ausra Skabeikyte Leonardo 

da Vinci -ohjelman kautta, 1.10.–30.11.2006

Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 

E-aineistojen valintakriteerit -seminaari 6.6.2006. Järjestäjät: kirjastojen e-hankintaryhmä

ERM-seminaari 19.9.2006. Järjestäjä: kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö yhteistyössä FinElib:n kanssa. 

Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmahankkeen seminaarit. Järjestäjä kirjastopalvelujen koordi-

nointiyksikkö.

■ koulutusseminaari 17.2.

■  pedagogien koulutuspäivä 22.5. kirjastojen kouluttajille

■  hankkeen päätösseminaari 3.11.

Monikieliset tesaurukset yhteiskuntatieteissä – Multilingual Thesauri in Social Sciences – seminaari 

9.3.2006. Järjestäjät: Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto ja Yhteiskuntatieteel-

linen tietoarkisto.

Opiskelijakirjasto järjesti yhdessä Oppimiskeskus Aleksandrian toimijoiden kanssa kaksi kehittämissemi-

naaria. Ensimmäisessä pohdittiin opintojen kehittämisohjelman vaikutusta oppimiskeskuksen toimin-

taan ja toisessa availtiin yhteistyötä keskustakampuksen oppimiskeskusten yhteisille palveluille.

Tekijänoikeusseminaari 4.4.2006. Järjestäjät: kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö ja Kansalliskirjasto. 

Terkon kansainvälinen juhlaseminaari ”The Past Challenging the Future – the Future Challenging the 

Past” 16.11.2006.

Teologisen tiedekunnan kirjaston piennäyttelyt:

■  Sari Dhima: KAANON – rituaalitiloja sillalla 

■  Viimeaikaista kirjallisuutta maallistumisesta 

■  Uuden vuosituhannen kirjallisuutta uskontojen välisestä dialogista 

■  Katariina-instituutti ja Robert de Caluwén ikoniarkisto 

■  Eighteenth Century Collections Online (ECCO) 

■  Professori James Barr (1924–2006) 
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Venäjän tutkimuksen tiedonlähteet ja tiedonhaku 10.3.2006. Järjestäjät: Suomen Akatemian Muuttuva 

Venäjä -tutkimusohjelma, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto ja Yhteiskuntatie-

teellisen tietoarkisto.

Viikin tiedekirjasto

■ ”Metsä- ja puu maailman seteleissä” -näyttely 23.3.– 30.4.2006 yhteistyössä Viikin kirjaston (kau-

punginkirjasto) ja Lusto – Suomen metsämuseon kanssa.

■  Useita piennäyttelyitä yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa.

■  Studia Paedagogia Viikkiensis -luentosarja yhteistyössä Viikin opetuksen kehittämispalvelut (VOK) 

-hankkeen ja Viikin normaalikoulun kanssa.

■  MATRI-yhteistyöhön liittyvä Hankehaavi-keskustelutilaisuus 12.9.2006 maa- ja metsätalousministeri-

ön ja sen hallinnonalan organisaatioiden edustajille yhteistyössä MI Tietorakenteet OY:n kanssa. 

UNICA Seminaari 18.–19.5.2006: Trends in Education and Research: Developing Skills and Communicati-

on across Europe. Järjestäjä: kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö.

Osallistuminen kansallisten organisaatioiden, yhteistyöelinten ja työryhmien toimintaan 

■  Avoimen yliopiston neuvottelukunta

■  FinELib-asiantuntijaryhmät, FinELib-konsortion perusaineistotyöryhmä

■  FinnOA-työryhmä

■  FinnONTO-hankkeen ohjausryhmä

■  Helsingin yliopiston julkaisuneuvottelukunta

■  Helsingin yliopiston tietohallintoryhmä

■  Linnea2-ohjausryhmä ja työryhmät

■  Kansallinen luetteloinnin ohjausryhmä

■  Kirjastoseurojen neuvottelukunta 

■  Korkeakouluverkoston oppimiskeskusyhteistyö -projektin ohjausryhmä

■  MATRI-koordinaatioryhmä ja -yhteistyöryhmät

■  Palmenian eläinlääketieteellisen sekä elintarvike- ja maatalousalan täydennyskoulutuksen suunnit-

telutyöryhmä

■  Ruralian kirjaston kehittämissuunnitelma -työryhmä

■  Suomen tieteellisen kirjastoseuran puheenjohtajuus, hallitus ja työryhmät

■  Terveystieteiden ja lähialojen kirjastonhoitajien yhdistys Bibliothecarii Medicinae Fenniae 

■  Suomen yliopistokirjastojen neuvosto ja työvaliokunnat

 ■  Informaatiolukutaidon opintosuunnitelmahankkeen ohjausryhmä

 ■  Rahoitusselvitystyöryhmä

 ■  Laatuhankeen työryhmä

■  Tieteen linkkitalon (ent. Virtuaalikirjaston) kehittämisryhmä

■  Valamon luostarin kirjaston hoitokunta

■  Valtakunnallinen yhteistilastotyöryhmä

■  Viikin kampusneuvottelukunta

■  Viikin opetuksen kehittämispalvelut (VOK) –hankkeen ohjausryhmä
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Osallistuminen kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaan 

■  CAB:in European Library Advisory Board (EuroLAB)

■  EUREA-hankkeen ohjausryhmä

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

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

etokeskuksena

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

seen  

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

■  EARD-InfoSys (European Information System on Agricultural Research for Development), Viikin tie-

dekirjasto toimii kansallisena keskuksena

■  EAHIL/EVLG (European Association for Health Information and Libraries/European Veterinary Li-

braries Group) 

■  EIA (European Information Association)

■ IALL (The International Association of Law Libraries)

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

■ LIBER (The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche)

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

■ NORDINFOLI-ohjausryhmä

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

■ NVBF (Nordiska vetenskapliga biblioteksföreningars förbund)

■ SPARC® Europe (the alliance of European research libraries, library organizations, and research in-

stitutions)

■ UNICA - Library Committee

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

HILin WHO:n dokumentaatiokeskusten erityisryhmän koordinaattori

Yhteistyöprojektit 

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

System -järjestelmän tietoresurssien, erityisesti metatesauruksen ja semanttisen verkon kokeellista 

käyttöä sopimuksen mukaisesti.  

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

terveystietokannassa (SMIL – Skandinavisk Medicinsk Information för Lekmän).

■ Viikin tiedekirjasto solmi yhteistyösopimuksen osallistumisesta kansalliseen FinnONTO-hankkeeseen 

ajalla 1.10.2006–31.12.2007. FinnONTO-hankkeen tutkimusorganisaatioina ovat Helsingin yliopisto, 

Teknillinen korkeakoulu ja Tampereen yliopisto.

■ Viikin tiedekirjasto uudisti vuonna 2006 maa- ja metsätalousministeriön kanssa sopimuksen Matri-

yhteistyöstä, joka on jatkunut vuodesta 1993 lähtien. Uusi sopimus koostuu Viikin tiedekirjaston 

ja maa- ja metsätalousministeriön MATRI-palvelusopimuksesta sekä kirjastopalvelujen puitesopi-

muksesta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan laitoksille. Lisäksi vuosittain sovitaan stra-

tegiseen kumppanuuteen perustuva kehittämishanke. Yhteistyön tavoitteena on tehostaa julkisen 

tutkimustiedon saatavuutta ja käytettävyyttä Matri-toimialoilla, joita ovat maatalous ja maaseutu, 

eläinlääketiede, elintarvike ja ravitsemus, kotitalous ja kuluttaja, ympäristö, metsä ja puu.

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

Euroopan yhteisöjen tallekirjastoista (European Documentation Centre). EU-tietokeskus sai EDC 

oikeudet vuonna 1991.
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