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Johdannoksi
Helsingin yliopistossa on käynnissä yliopiston monitahoinen strateginen suunnittelu, jossa valintoja tehdään
yliopiston vahvuuksiin tukeutuen. Kampusten ja yliopiston tilojen kehittäminen on hyvässä vauhdissa. Yliopiston
rahoitusmallin käyttöönotto on aiheuttanut sekä selkeytymistä että ristiriitoja. Keskustakampuksen
kirjastotoimintaa on profiloitu opiskelija- ja tutkimuspalveluihin. Jännitteitä ja pelkoja liian suurista tiedekunnille
koituvista kustannuksista ovat aiheuttaneet toisaalta yliopiston kirjaston ns. yliopistokirjastotehtävät ja toisaalta
suunnitelma keskistetystä oppimiskeskuksesta. Kirjastotoiminnan arviointi tehdään vuonna 2000.

Tein vuonna 1992 lähes kuukauden kestävän opintomatkan Yhdysvaltojen merkittäviin yliopistokirjastoihin sekä
itä- että länsirannikolla: Stanford, Berkeley, UCLA, Harvard, Washington yliopisto Seattlessa, Kongressin
kirjasto jne. Tämä opintomatka oli varsin tärkeä opiskelijakirjaston palvelujen kehittämisen kannalta. Erityisesti
Kalifornian yliopiston kirjastot ja Stanford ovat kiinnostavia vertailukohtia Helsingin yliopiston kannalta. Näiden
yliopistokirjastojen muutoksia olin seurannut sekä kollegayhteyksien kautta että yliopistojen kotisivujen kautta.
Berkeleyn yliopiston kanssa Helsingin yliopistolla on myös yhteistyösopimus (1996-1999), jonka kautta useat
suomalaiset opiskelijat ovat päässeet opiskelemaan Berkeleyyn vailla opetusmaksuja.

Osallistuin Kanadassa järjestettyyn kansainväliseen seminaariin lokakuun lopulla 1999. Seminaarin jälkeen
vierailin mainituissa kahdessa yliopistossa Kaliforniassa tutustumassa niihin 2000-luvulle tähtääviin muutoksiin
opiskelijapalveluissa, verkkoaineistojen hankinnassa ja käytössä, tiloissa, sekä rahoituksen hankinnassa.



4

KALIFORNIAN YLIOPISTOKONSORTIO
Kalifornian yliopisto perustettiin 1868 Oaklandissa. Alussa sillä oli 10 opettajaa ja 38 opiskelijaa. Vuonna 1999
Kalifornian yliopistoa johtaa Richard C. Atkinson, President, sillä on 11 miljardin dollarin budjetti (n 60 miljardia
mk), yhdeksän kampusta, viisi lääketieteellistä tiedekuntaa ja sairaalaa, kolme oikeustieteellistä tiedekuntaa
sekä maatalouden ja luonnonvarojen kansallinen yksikkö. Lisäksi Kalifornian yliopisto hallinnoi kolmea
liittovaltion kansallista laboratoriota.

Kalifornian yliopiston keskushallinto on edelleen Oaklandissa, Berkeleyn yliopiston tuntumassa.

Kirjastojen kokoelmissa on 29 miljoonaa nidettä ja kirjastoyksiköitä on yli 100. Kalifornian yliopistot kehittävät
Kalifornian digitaalista kirjastoa, joka kuuluu hallinnollisesti yliopistokonsortion keskusjohdon alaisuuteen.

Yliopisto on määritellyt kehittämistavoitteikseen 2000-luvulla kehittää opiskelijahankintaa, rakentaa uusi,
kymmenes kampus, lisätä teollisuuden ja yliopiston yhteistyötä ja laajentaa teknologian opetus- ja
tutkimuskäyttöä.

Berkeleyn yliopisto on suunnilleen Helsingin yliopiston kokoinen. Opiskelijoita on noin 30.000.

♦  Lisätietoja ks http://www.berkeley.edu/
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BERKELEYN YLIOPISTOKIRJASTOT

Kirjasto-organisaatio
Berkeleyn yliopiston kirjastolaitoksessa on pääkirjaston (Doe Library) ja opiskelijakirjaston (Moffitt) ohella 19
tieteenaloittain järjestettyä yhteiseen kirjasto-organisaatioon kuuluvaa laitoskirjastoa (branch libraries). Lisäksi
15 kirjastoa toimii tiedekuntien tai laitosten alaisina (other campus libraries). Osa näistä on suuria ja
korkeatasoisia, kuten Law Library, osa taas pieniä laitoskirjastoja. Kirjastojen välillä on organisaatiosta
riippumatta paljon yhteistyötä. Kaikilla kirjastoilla on yhteistä käyttäjätiedotusta sijainnista, aukioloajoista ja
palveluista.

♦  Berkeleyn yliopiston kirjaston kotisivu: http://library.berkeley.edu

♦  Kalifornian yliopistokirjastojen luettelo Melvyl: http://www.melvyl.ucop.edu

Yliopiston kirjaston johtaja on fil. tri George Lowell. Apulaiskirjastonjohtajia on neljä seuraavin vastuualuein, joilla
kaikilla on oma neuvottelukuntansa toiminnan tukena:

- Pääkirjaston ja opiskelijakirjaston palvelut, humanistiset alat ja opetuskirjasto

- Laitoskirjastoiksi (branch libraries) ryhmittyneiden luonnontieteiden kirjastojen koordinointi.

- Kokoelmapolitiikka sekä yhteiskunta- ja taloustieteiden laitoskirjastojen toiminnan koordinointi.

- Tekniset palvelut

Hallintopäällikön vastuulla on talous, henkilöstöasiat, tilat ja turvallisuus. Tämän lisäksi suoraan kirjastonjohtajan
alaisia ovat harvinaiskirjojen ja Itä-Aasian kirjastot, kehittämisyksikkö (joka keskittyy varojen keruuseen) sekä
kirjastojen atk-yksikkö.

Vt. apulaiskirjastonjohtaja James A. Spohrer vastaa
kokoelmapolitiikasta. Erityisvastuisiin kuuluu skandinaavisen ja
saksalaisen aineiston hankinta. James Spohrer on opiskellut
suomen kieltä Raumalla kuusi viikkoa 1996 ja samassa
yhteydessä tutustunut useisiin suomalaisiin
yliopistokirjastoihin. Spohrer on yliopistonsa suomalaisen
ohjelman puheenjohtaja ja vastaa mm. luentotilaisuuksien
järjestämisestä, suomalaisen aineiston hankinnasta ja
suomalaisen www-sivuston ylläpidosta.

Kamppailu kokoelmien tason säilyttämiseksi
Berkeleyn yliopiston kokoelmien arvioitiin 1940-luvulla kuuluvan parhaisiin maassa; niinpä vain Kongressin
kirjasto ja Harvardin kokoelmat olivat tuolloin laadukkaampia. Berkeleyn yliopiston kirjasto on myös toiminut
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eräänlaisena keskuskirjastona (resource library) muille Kalifornian osavaltion kirjastoille. Pääkirjaston ohella
myös laitoskirjastojen laatu on tärkeä. Kunkin tieteenalan opettajat ja jatko-opiskelijat edellyttävät, että heillä on
käytettävissään hyvät kokoelmat, tieteenalaan erikoistunutta henkilökuntaa ja heitä varten räätälöityjä palveluja.

Kirjallisuuden hankintaan käytetään vuosittain noin 16 milj. dollaria (noin 90 milj. mk), joka on noin 30% kirjaston
voimavaroista. Painetun aineiston lisäksi hankitaan elektronisia julkaisuja, ja kirjaston suunnitelmissa on siirtää
lähivuosina osa kausijulkaisujen hankinnoista pelkästään elektronisiksi.

Kalifornian digitaalinen kirjasto
♦  http://www.cdlib.org/

Kalifornian digitaalinen kirjasto on konsortion yhteinen palvelu, joka vastaa Kalifornian yliopiston jaettujen
yhteisten kokoelmien suunnittelusta, kehittämisestä ja käyttötuesta. Kokoelmiin sisältyy useita tuhansia
elektronisia kausijulkaisuja, bibliografisia tietokantoja, joiden avulla lisätään painettujen kokoelmien
käyttökelpoisuutta, hakuteoksia, sanakirjoja, tiivistelmätietokantoja, oppaita ja hakemistoja arkistolähteisiin,
joissa on mm. digitaalisia valokuva- ja käsikirjoitusarkistoja. Tällaisia ovat mm. papyrusprojekti, jossa luodaan
kansainvälistä alan digitaalista kuvatietokantaa tai Kalifornian historian kuvatietokanta (California Heritage
Collection), jossa on jo lähes 30.000 digitaalista kuvatietuetta.

Palveluihin kuuluu mahdollisuus tallentaa omaan käyttöön aineistoa, pyytää aineistoa sähköpostitse, tulostaa ja
mahdollisuus automaattiseen kaukolainaukseen konsortioon kuuluvien yliopistojen kirjastoista. Perustutkinto-
opiskelijoiden odotetaan kuitenkin käyttävän paikallispalveluja.

Käyttäjä voi myös luoda henkilökohtaisen mielenkiintoprofiilin sekä saada niin halutessaan viikottaisen
tiedotuksen uusista aineistoista.

University ePub-ohjelma
♦  http://www.cdlib.org/eschol/

Kalifornian digitaalinen kirjasto tähtää toisaalta tieteellisten kokoelmien yhteishankintaan, -hallintaan ja -käyttöön
ja tätä kautta kohtuullisin kustannuksin parempiin palveluihin. Toisaalta ohjelma soveltaa digitaalista teknologiaa
tieteellisen julkaisutoiminnan koko elinkaaren tukemiseen, mukaan lukien tuottamisen ja jakelun. Tässä
tarkoituksessa luotiin University ePub –ohjelma tukemaan Kalifornian yliopiston elektronista julkaisemista ja
kehittämään sen tarvitsemia palveluja. California Digital Library on yliopiston julkaisuohjelman isäntä. University
ePub tulee sisältämään seuraavat peruselementit:

tieteenalakohtaiset verkkojulkaisujen elektroniset arkistot, jotka tukevat yliopiston omaa julkaisemista, sallivat
avoimen jakelun ja ratkaisevat keskitetysti pitkäaikaissäilytyksen tarpeita, mahdollistavat poikkitieteellisen
linkityksen ja integroinnin digitaalisiin kirjastoihin

tarvittavat tieteellisen julkaisemisen tukitoiminnot tarkastettavaksi jättämistä, arviointia, luovuttamista ja
tutkimuskäyttöä varten

uudet tiedejulkaisemisen tuotteet, joita voidaan tuottaa elektronisesta arkistomateriaalista, kuten
tutkimustulosten "paketointi" verkkolehdiksi ja muiksi julkaisuiksi, kohdennettu tiedotus, erityispalvelut tutkijoille
ja kokoomajulkaisut ja tiivistelmät opiskelijoille.

Vuosina 1999-2000 University ePub luodaan seuraavien neljän perusstrategian varaan:

♦  Yliopiston elektroninen julkaisupalvelimen kehittäminen ja käyttöönotto. Palvelin toimii arkistona, joka
tukee tutkijoiden "itsearkistointia", vapaata käyttöä ja tarjoaa nopean jakelukanavan alhaisin kustannuksin
sekä antaa standardoidut välineet julkaisemiselle. Jo toimiva malli on Los Alamos laboratorion ePrint -
arkisto, joka kokoaa fysiikan, tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan verkkojulkaisuja. (Ks. mm. Richard
Luce 1999) Toimintaa laajennetaan mm. talous- ja ympäristötieteisiin.
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♦  Luodaan uusia digitaalisia julkaisuja ja linkitetään olemassa oleviin julkaisuihin. University ePub luo
välineitä dokumenttien formaattikonversioihin, versioiden kontrolliin sekä copyrightoikeuksien hallintaan.
Toimitaan tiiviissä yhteistyössä tieteellisten seurojen ja julkaisijoiden kanssa.

♦  Tukipalvelujen luominen innovaatioille. Tutkijoiden ohjausryhmä luo itsearkistoinnin arkkitehtuurin ja
muut tarvittavat toimintapoliittiset ratkaisut. Copyright-neuvonta ja toimintapolitiikan kehittäminen.
Teknologiatuki. Talousanalyysit ja ylläpitokysymysten neuvonta. Koulutus- ja tiedotuspalvelut.

♦  Digitaalisen julkaisemisen integrointi elektroniseen kirjastoon. Kun yliopiston julkaisuarkisto
integroidaan kirjastojen luettelo- ja tiivistelmätietokantoihin, voidaan luoda dynaaminen digitaalisen
informaation ympäristö tieteelliselle tiedonvälitykselle.

Opiskelijapalvelut ja opettava kirjasto
Opiskelijakirjaston toimintaa on profiloitu perinteisestä kirjastopalvelusta verkko-opetuksen tukipalveluihin. Tämä
on merkinnyt sekä tilamuutoksia, laitehankintoja ja henkilöstön toimenkuvien muutoksia. Akateemisten
tiedonhaku- ja verkkotaitojen opettaminen on keskeinen osa kirjaston toimintaa. Tämä näkyy myös kirjaston
nimessä, joka on Teaching Library.

Tavoitteena on, että tiedonlähteiden opetus on tutkintovaatimusten ja opetuksen kiinteä osa. Painopiste on
ryhmäopetuksessa. Vuonna 1993 ryhmäopetusta sai 10.000 henkilöä. Lukuvuoteen 1996/97 määrä oli noussut
20.000:een. Tätä kehitystä vauhditti vajaalle 400 vastavalmistuneelle yhteiskuntatieteilijälle tehty kyselyselvitys,
jossa taitojen testaus paljasti vakavia puutteita lähes kaikkien osaamisessa, vaikka vastaajat olivat itse
arvioineet kirjastonkäytön ja tiedonhakutaitonsa suhteellisen hyviksi.

Perustaitojen opetus annetaan opiskelijakirjastossa ja syvempi koulutus tutkimuskirjastoissa (n. 2/3 koko
tiedonhaun opetuksesta). Teaching Libraryn keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat opetusteknologia- ja muut
opiskelijoiden palveluyksiköt sekä näistä asioista vastaava dekaani. Tarkoituksena on koota yhteen hajallaan
olevia kampuspalveluja Stanfordin ja Washingtonin yliopistojen tapaan. Atk-palveluja opiskelijoille on luotu myös
erikoiskirjastoihin.

Berkeleyn yliopiston
opiskelijakirjastossa (Moffitt
Library) oli vuonna 1992
melko laajat undergraduate-
tason kokoelmat, lukutiloja ja
audiovisuaalisen
työskentelyn tiloja. Kirjasto on
vuotta aikaisemmin rajannut
palvelut vain oman yliopiston
opiskelijoille ja joutunut
käymään vuoden mittaisen
raskaan tiedotus- ja
perustelukampanjan
toimintapolitiikan
muutoksesta. Ulkopuolisten
käyttäjien osuus oli ennen
muutosta noin 30 %.
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Opiskelijakirjaston johtaja
Ellen Meltzer. Information
Gateway -alue sisältää
neuvontapalveluja ja
tietokoneita.

Kirjoittaja alumnien
lahjoittaman neuvontatiskin
ääressä. Taustalla näkyvän
PC:n kautta oli mahdollista
lukea seuraavan päivän
Hesaria, sillä aikaero
Suomeen on 10 tuntia.
Suomalaista aineistoa
käsittelevät www-sivut olivat
monipuoliset,
vastuuhenkilönä James
Spohrer.
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Opiskelijakirjaston toiminnan kehittämistavoitteita
Jokaisen Berkeleyn opiskelijan tulee oppia hyvät taidot valita ja käyttää niin painettuja kuin digitaalisia
tiedonlähteitä. Työ tehdään yhteistyössä kirjastonhoitajien, muun henkilöstön ja opettajien kanssa, jotta kirjasto-
opetus tulee osaksi kurssityöskentelyä. Kohdennettua ja alan kannalta keskeistä tietoa tarjotaan. Henkilökunta
selvittää ja kokeilee online-opetuksen mahdollisuuksia

määritellään opiskelijoiden "information literacy" -taso ja tuetaan käyttäjätutkimuksia. Mitä paremmin todella
tiedetään, millainen tiedonhaun ja -hallinnan taso opiskelijoilla on, sitä oikeammin voidaan kohdentaa opetusta.
Kokoelmien käyttöä ja kustannuksia selvitetään.

Hyvätasoisia opetusluokkia rakennetaan opiskelijakirjastoon ja keskeisiin opetusta antaviin kirjastoihin.
Opiskelijakirjastoon onkin kunnostettu useita hyvin varustettuja opetusluokkia.

Opiskelijakirjastossa kehitetään Information Gateway -palveluja, jotta opiskelijoilla on itsenäisen
tiedonhankinnan tilat, välineet ja aineistot saatavilla kirjastossa. Näiden palvelujen aukioloaikaa pidennetään klo
02:een ja tenttikausien aikana 24 t/vrk.

Kirjasto tukee humanistisen alan jatko-opiskelijoita web-koulutuksella, järjestämällä tilaa ja tukea kotisivujen
luomiseen

Kirjasto kehittää multimedian käyttötukea. Opiskelijakirjastossa on Multimedia Resource Center, minkä lisäksi
audiovisuaalisen ja muiden mediakokoelmien käyttöön suunnitellaan lisää tilaa opiskelijakirjastosta. Multimedian
esittämis- ja tuottamislaboratorion palveluja tarjotaan myös opettajille.

Kirjasto on automatisoinut kurssiaineistojen tallentamista, jolla helpotetaan opettajien työtä. On line course
reserves -palvelun kautta kurssiaineistoihin päästään helposti ja kohtuullisin kustannuksin. Kirjasto hankkii mm
musiikkiäänitteitä online-tallenteina kampuksen käyttöön.

Myös opettajien mahdollisuutta seurata uusien aineistojen kehitystä tuetaan seminaarein

Kirjasto kehittää myös esitteitä, opasteita ja tiedotustaan.

♦  http://www.lib.berkeley.edu/Instruction

Kirjastotoiminnan rahoitus
Kirjastotoiminnan rahoituksessa on tapahtunut suuria muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Lukuvuoteen 1989/90 saakka Kalifornian yliopistokonsortio rahoitti kirjastoja sovitun rahoitusmallin mukaan.
Tämän jälkeen vastuu siirtyi kampuksille, tässä tapauksessa Berkeleyn yliopistolle. Samaan aikaan Kalifornia,
yliopistot mukaan luettuina, joutui syvään lamaan. Tämä aiheutti vaikean tilanteen kirjastolle, joka halusi
säilyttää tasonsa ja laatunsa.

1990-luvulla Berkeleyn yliopiston kirjasto on menettänyt 30 % henkilöstöstä. Erityisen raskaasti
varhaiseläkkeelle siirtyminen vähensi erikoistuneeseen palveluun kykenevää, erikoiskoulutettua henkilöstöä:
kirjastonhoitajien määrä pieneni 40 % . Kokoelmabudjetti on pienentynyt ostoarvoltaan 30-40 %. Kirjasto on
ottanut käyttöön toiminnan arviointimittareita, tehnyt radikaaleja organisaatio- ja palvelumuutoksia, hyödyntänyt
teknologiaa ja tehostanut toimintaansa. Silti tilanne on jättänyt vakavia aukkoja.

Vuonna 1990 yliopisto sai 75 % rahoituksestaan Kalifornian osavaltiolta ja 1999 enää 25 %. Käytännössä
rahamäärä on pysynyt samana mutta ostoarvo on pienentynyt 25 %. Muu rahoitus saadaan USA:n liittovaltiolta,
säätiöiden ja alumnien lahjoituksina sekä patenttien perusteella. Yliopisto omistaa tutkimustuloksina
syntyneiden patenttien oikeudet, myy ne suurille yhtiöille ja saa tuoton provisioita.

Kirjaston rahoitus on samansuuntainen kuin yliopiston. Vuonna 1998 kirjasto sai $ 38 milj. (n. 213 milj. mk)
Kalifornian osavaltion rahoitusta (ml. luultavasti myös tilat?) ja $ 15 milj. (84 milj. mk) ulkopuolista rahoitusta.
Tämän lisäksi Berkeleyn yliopiston uusi rehtori (Chancellor of Campus) myönsi kirjastolle investointien tuotosta
lisärahoitusta kolmelle vuodelle yhteensä $ 13 milj. (73 milj. mk), joka rahoitus siis vähennettiin muilta laitoksilta.
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Keskitetyn kirjasto-organisaation rahoituksesta päättää rehtori. Kirjastonjohtaja raportoi suoraan yliopiston
ylimmälle johdolle. Kirjaston asema päätöksenteko-organisaatiossa on suhteellisen hyvä. Kustannuksia ei
kohdenneta tiedekuntien kuluiksi. Tiedekunnille kustannuksia kohdennetaan vain esim. silloin, kun tiedekunta
maksaa puolet erilliskirjastoonsa tehdyistä korjaustöistä.

Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen on tärkeä osa kirjaston toimintaa. Kirjasto ei myy pikkutavaraa tms. vaan
tarjoaa oikeutta käyttää kirjastoa ja tyytyväisyyttä mahdollisuudesta tukea korkeatasoista kulttuurilaitosta.
Talousosaaminen ja markkinointi on välttämätön osa kirjaston johtamista. Kirjaston kehittämisyksikkö keskittyy
päätoimisesti varojen hankintaan.

Toimintojen keskittäminen
Teknisissä palveluissa toteutettiin perusteellinen uudelleenorganisointi. Kun 1980-luvulla teknisten palvelujen
henkilöstön määrä oli 150, se voitiin vähentää 50:een samalla kun henkilöstö keskitettiin yhteen yksikköön
yhteisissä tiloissa ja työprosessit uudistettiin kokonaan. Osa teknisten palvelujen tehtävistä ulkoistettiin.

Pääkirjaston kokoelmatilojen uudisrakennuksen yhteydessä kokoelmia järjestettiin ja sijoitettiin uudelleen ja
rakennettiin sisäkulkuyhteys samalla tontilla sijaitsevaan opiskelijakirjastoon. Myös lainaustoimintoja voitiin näin
yhdistää. Kaukopalvelu organisoitiin yhteen yksikköön ja työ pääosin automatisoitiin. Kaukolainaamisen
kustannuksia alennettiin tällä 14% ja kaukopalvelulainojen toimituskustannuksia 27%. Toimitusaika on 21%
nopeampi kuin vertailukirjastoilla.

Vuodesta 1999 alkaen kirjasto on pääsemässä uuden kehittämisen uralle, mm. kahdeksan uuden
kirjastonhoitajan rekrytointi antaa uusia mahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen.

Tilojen uudisrakentaminen
Loma Prietan maanjäristys 1989 vaurioitti vakavasti mm Stanfordin rakennuksia. Berkeleyn yliopiston
pääkirjaston kokoelmatilat todettiin vaarallisen heikkorakenteisiksi. Kokoelmille on 1990-luvulla rakennettu
pääosin maan alle sijoitettu osin nelikerroksinen uudistila. Päivänvalo johdetaan maanalaisiin tiloihin kaikki
kerrokset läpäisevillä valoaukoilla ja näin on saatu miellyttävää luonnonvaloa ja avaruuden tuntua.

Amerikkalaisissa yliopistoissa on yleensä
harrastettu tummia värisävyjä ja
puulajeja. Kuva vuodelta 1992 Berkeleyn
pääkirjaston lukusalista.
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Maanalainen järistyksenkestävä
kokoelmatila edustaa uudenlaista
väritykseltään, puulajeiltaan ja
rakenteiltaan valoisaa ja jotenkin
pohjoismaista kirjastorakentamisen
mallia. Osa kokoelmista on sijoitettu
liukuhyllyihin.
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STANFORDIN YLIOPISTO
Stanfordin yliopisto on perustettu 1800-luvun lopulla yksityisen lahjoituksen turvin. Rautatiellä vaurastunut
senaattori Leland Stanford ja hänen vaimonsa perustivat yliopiston 15-vuotiaan kuolleen ainoan poikansa
muistoksi perheen maatilan maalle. Vanhin osa on espanjalaistyylinen suorakaiteen muotoinen aukio
ympäröivine pylväskäytävillä katettuine rakennuksineen.

Stanfordin yliopisto kuuluu maan huippuyliopistoihin ja se on tuottanut lukuisia nobelisteja. Opiskelijamäärä on
vajaa puolet Berkeleyn opiskelijamäärästä ja tästäkin noin 50 % on jatko-tutkinto-opiskelijoita.
Rahoituspohjaltaan yliopisto on yksityinen. Yliopistolla on myös taidemuseo sekä laaja Rodinin ulkoveistosten
kokoelma sekä patsaita sijoitettuna eri puolille kampusta. Ilmastollisesti yliopisto sijaitsee alueella, jossa säätila
on yleensä aina lämmin ja aurinkoinen.

♦  http://www.stanford.edu

Yliopiston vanhinta aluetta on
espanjalaistyyliset pylväskäytävät,
joiden keskelle on sijoitettu Rodinin
Calaisin orjat. Pääaukion takana
näkyy Stanfordin maamerkki
Hoower-torni.

Yliopisto on sijoittanut merkittävästi opetuksen uudistamiseen siten, että kaikille 1.-2. vuosikurssien opiskelijoille
pyritään tarjoamaan seminaarityyppistä pienryhmäopetusta, jota professorit johtavat (Stanford Introductory
Studies). Tällaisia kursseja on lukuvuonna 1999-2000 noin 240. Mallina on, että esimerkiksi 12 toisen
opiskeluvuoden opiskelijaa ja alan professori tapaavat päivittäin kahden viikon ajan ennen syyslukukauden
alkua. Vaikka tällainen opetus on erittäin kallista, on pidetty tärkeänä silloittaa opetuksen ja tutkimuksen
historiallista jännitettä.
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Kirjasto-organisaatio
Hallinnollisesti keskitettyyn kirjastolaitokseen kuuluvat pääkirjasto (Green Library), mediakeskuksena toimiva
Meyer Library sekä tieteenaloittain järjestetyt tutkimuskirjastot/Research Branch Libraries (taide ja arkkitehtuuri,
biologia, kemia, maantiede ja karttakokoelma, kasvatustiede, tekniset tieteet, meribiologia, matematiikka ja
tietojenkäsittelytiede, musiikki sekä äänitearkisto ja fysiikka) ja varastokirjasto. Näiden lisäksi on erilliskirjastoja
(Coordinate Libraries) seuraavilla aloilla: kauppatieteet, Hoover rakennuksen pääkokoelma, -Itä-Aasian
kokoelma ja -arkisto, lääketiede, oikeustiede sekä kiihdytinlaboratorio.

Kirjastoon nimitettiin vuonna 1993 johtajaksi musiikkitieteen tohtori Michael Keller Yalen yliopistosta. Hän
käynnisti kirjaston voimakkaan muutosprosessin. Taustalla olivat yliopiston edellisvuosien rajut
budjettileikkaukset ja myös yliopiston johdon vaihtuminen. Uusi kirjastonjohtaja sai rehtorilta tehtäväkseen 2000-
luvun kirjaston kehittämisen ja sen edellyttämät laajat valtuudet, mihin kuului myös vastuu atk-palveluista.
Kirjasto- ja atk-palveluja on kehitetty toisiinsa integroituina ja innovatiivisesti. Kirjaston johtamiseen on tullut
yrityshenkisiä ratkaisuja, eivätkä uudistukset ole kirjaston tai yliopiston sisällä saaneet jakamatonta
hyväksyntää.

(Ks. Stanford Magasin, September/October 1999, publ. by Alumni. http://www.stanfordmag.org .)

Kirjasto innovoijana ja palvelujen tuotteistajana
Kirjasto on hankkinut runsaasti elektronisia aineistoja ja kehittänyt verkkopalveluja. Samalla on kuitenkin
huolehdittu myös painettujen kokoelmien laadusta. Painettuja kokoelmia on kartutettu 1993-1999 noin
miljoonalla niteellä. Pääkirjaston laaja peruskunnostus on toteutettu 1990-luvulla ja samalla palvelut on
modernisoitu.

Elektroninen julkaiseminen on ollut nopeinta lääketieteessä, luonnontieteissä ja teknisissä tieteisssä. Eräät
tunnetut tiedejulkaisut etsivät ratkaisuja kohonneisiin painatuskustannuksiin ja vuonna 1995 päätettiin
yhteistyössä kirjaston kanssa kokeilla lehden verkkojulkaisua. Kirjasto perusti erillisyksikön Highwire Service,
joka kehitti yhtenäisen, käyttäjälle helppokäyttöisen käyttöliittymän, tietokanta- ja verkkovälitysratkaisut. Alku oli
hidasta peruspalvelun luomista. Alusta lähtien pyrittiin luomaan yliopiston omaa palvelua, joka ei tavoitellut
voiton tuottamista.

Highwire Press julkaisi vuonna 1999 yli 170 arvostettua lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan online-lehteä.
Tieteellisen aineiston kustantajat omistavat aineistot ja julkaisujen kotisivut. Highwire Press puolestaan omistaa
sekä ohjelmiston että ylläpitolaitteiston (mm maailmanlaajuisesta palvelusta vastaavan palvelimen Havaijilla)
yhteisen käyttöliittymän kaikille julkaisuille. Online-lehdet muodostavat käyttäjän kannalta tehokkaasti
käytettävän tietokannan, sillä palveluun sisältyy oikeus päästä artikkelien lähdeviitteistä suoraan niiden
kokoteksteihin.

Palvelun käyttöluvut ovat jo maailmanlaajuisesti huomattavan suuret.

Highwire-palvelu luo uuden mallin yliopistojen omalle julkaisutoiminnalle ja tarjoaa kilpailevan vaihtoehdon
monopolisoituvalle ja fuusioituvalle kaupalliselle kustannusmaailmalle. Juuri jatkuvasti kohonneet tieteellisten
kausijulkaisujen hinnat ovat saattaneet kirjastot ja niiden rahoittajat vaikeuksiin. Highwire Press on kirjaston
palvelu, josta kustantajat maksavat, samoin tietysti ne kirjastot, jotka hankkivat lehdet käyttöönsä. Nykyisellään
yksikössä on yli 80 työntekijää mutta silti se tuottaa kulujensa lisäksi noin 0,5 milj. mk ylijäämää, joka käytetään
palvelun kehittämiseen. Myös Suomen kansallinen elektroninen kirjasto FinELib on solminut
lisenssisopimuksen Highwire Pressin kanssa.

http://highwire.stanford.edu (Ks. myös. Jeff Pudewell, A Pyramid or a Ball? Presentation : Tilburg Summer
School 1999.)
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Kirjaston tietokeskus – keskitetty neuvonta
Pääkirjaston tietopalvelut on organisoitu perusteellisesti uudelleen samassa yhteydessä kun korjattu länsisiipi
Bing Wing avattiin syyskuussa 1999. Palvelut jakautuvat fyysisesti ja sisällöllisesti yleisiin neuvontapalveluihin,
tutkijapalveluihin ja opiskelijoiden verkkopalveluihin.

Kirjaston tavoitteena on tarjota mahdollisimman paljon tietoa verkon välityksellä. Tietokeskuksessa on nyt
käytettävissä painettuja hakuteoksia ja muita yleisiä tietolähteitä noin 25.000 nidettä. Koska tavoitteena on
kirjaston itsepalvelukäyttö, opetus on tärkeä osa toimintaa. Tietokeskuksen tehtäviin kuuluvat johdanto-tason
kurssit, erikoistietokantojen ryhmäopetus /workshopit sekä yleinen perehdyttäminen kirjaston aineistoihin.
Opetuksen ja käytön tukena on sekä painettuja että elektronisia oppaita. Henkilökohtaista neuvontaa annetaan
myös tarvittaessa.

Tekninen tuki on osa uutta ohjelmaa. Tietokeskuksen henkilöstö auttaa tietokoneiden käytössä, samoin kuin
ohjelmistojen, skannerien ja printterien käytössä

Tietokeskuksen yhteydessä
olevan opetusluokan mikrot on
sijoitettu ergonomisesti
oikeaan kulmaan.

Tutkijapalvelut
Pääkirjaston tutkijapalvelut keskittyvät kahteen kirjaston päävastuualaan, nimittäin humanistisiin tieteisiin ja
aluetutkimukseen sekä yhteiskuntatieteet, joihin luetaan antropologia, viestintä, taloustieteet, lingvistiikka,
valtiotiede, psykologia ja sosiologia.

Aihespesialistien tehtävänä on mm. kokoelmiin tuleva painetun ja digitaalisen aineiston valinta ja niiden
käyttöpalvelujen kehittäminen, samoin kuin painettujen ja elektronisten aineistojen tehokkaan käytön opetus
tutkijoille.

Tieteenaloittain erikoistunut henkilöstö opastaa mm. tilastojen tuntemuksessa sekä niiden online-käytössä ja
ohjelmasovelluksissa. Heille voi osoittaa tiedonhakupyyntöjä. Henkilöstö kehittää myös tarvittavia haku- ja
käyttöominaisuuksia. Tutkijapalvelua tukevaan tiedonhaunopetukseen kuuluu kirjastonkäyttömenetelmät ja
humanistisen tai yhteiskuntatieteellisen alan lähteet.

Henkilöstö huolehtii työasemien käytön tuesta, ohjelmien kehittämisestä tekstien analysointiin ja jakeluun,
samoin kuin elektronisten lähteiden ja teknologioiden käytön opetusohjelmista (sekä verkossa oleva aineisto
että muu).

Opiskelijapalvelut ja opettava kirjasto
Osana kirjaston toiminnallisia muutoksia opiskelijakirjaston profiilia on muutettu mediakeskukseksi
opetusluokkineen ja atk-palveluineen. Mediakeskus järjestää opetusta sekä verkkokäytön että opetusluokkien
tukipalvelut ja tuottaa verkkokäytön oppaita.

Mediakeskukseen (entiseen opiskelijakirjastoon) on sijoitettu seitsemän verkko-opetusluokkaa, joissa on
yhteensä 394 paikkaa. Opiskelijoille järjestetään työpajoja ja ryhmäopetusta tietotekniikan monipuoliseen
käyttöön. Oppimateriaalia on runsaasti.
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Opiskelijoiden omaan työskentelyyn on varattu viisi avointa atk-luokkaa, joissa on noin 300 laitetta monipuolisin
ohjelmistoin. Luokat ovat avoinna useimpina päivinä 16-24 tuntia/vrk. Osa luokista on varustettu muita
laajemmin ja monipuolisemmin ohjelmin. Luokat ovat tehokkaassa käytössä.

Kirjastotyön luonteen muutosta
kuvaavat Meyer-kirjastosta
vuosina 1992 ja 1999 otetut
kuvat.

Vuonna 1992
opiskelijakirjastossa oli useita
väitelleitä informaatikkoja
antamassa henkilökohtaista
opetusta ja neuvontaa (kuvassa
valt .tri Pete Johnson ).

Vuonna 1999 samassa tilassa
toimii keskitetty neuvontapiste:
Meyer Technology Services
Desk, jossa neuvotaan
tietokoneiden ja multimedian
käyttöä sekä huolehditaan
seitsemän verkko-opetusluokan
ja videokatselun tuesta.
Mediakeskukseen on sijoitettu
useita satoja atk-laitteita.

Meyer Library – mediakeskus
ulkoa 1999. Toiminnallisista
muutoksista huolimatta kirjaston
sisätiloissa ei ainakaan vielä ole
tehty peruskorjausta, joten
yleisilme ei ole kovin
houkutteleva. Kuvassa Pete
Johnson.
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Tilat uusien palvelujen mahdollistajana
Pääkirjastossa, nimeltään Green Library, on kaksi siipeä, joista läntinen siipi kärsi suuria tuhoja 10 vuotta sitten
tapahtuneessa maanjäristyksessä. Vuonna 1919 rakennettua kirjastoa on remontoitu n 250 miljoonalla ja Bing
Wing (lahjoittajien mukaan nimettynä) avattiin syyskuussa 1999. Tähän sijoittuvat humanististen ja
yhteiskuntatieteiden lukusalit ja tietopalvelut kukin kerroksessaan. Molemmat siivet on yhdistetty yhteiseksi
tilaksi. Koko talon tietokeskus on itäsiiven sisääntulon yhteydessä. Sen sijaan tutkimuksen tietopalvelut on
sijoitettu uusittuun siipeen lukusalien lähistölle.

Korjatussa kirjastosiivessä on hyvin varustettuja seminaari- ja ryhmätyöhuoneita ja käyttäjille tarkoitettua
kokoustilaa, samoin kuin näyttelytiloja.

Lukusalien viihtyisyyteen on kiinnitetty paljon huomiota. Kirjaston uusitun siiven lukusaleissa on väljyyttä ja
valoisuutta ja aiemmasta amerikkalaistyylistä poiketen vaaleita sävyjä. Kiinnostavaa on myös se, että aiemmin
työtilakäytössä olleisiin suuriin saleihin on järjestetty monimuotoisia työskentelytiloja: jykeviä lukupöytiä, atk-
paikkoja, nojatuoliryhmiä ja sohvia. Kaikki lukupöydät ja sohvapöydät on varustettu verkkoliitännällä. Opiskelijat
näyttivät käyttävän runsaasti kirjastoa myös sunnuntaina.

Pääkirjaston länsisiiven korjaus on
tehty alkuperäistä suunnittelua
kunnioittaen. Kirjaston edessä on
suihkulähde ja oleskelutilaa. Jokaiseen
kerrokseen on kunnostettu viihtyisiä
suuria lukusaleja, kuvassa näkyvän
ylimmän kerroksen kaunis Bender-sali
on varustettu pelkästään nojatuoli-,
pöytä- ja sohvaryhmillä. Se oli myös
sunnuntaina täynnä opiskelijoita.

Näkymä humanististen tieteiden
kerroksen aulasta.



17

Korjauksen yhteydessä myös
pääkirjaston itäsiiven ja
opiskelijakirjaston välinen alue
uudistettiin. Kuvassa alue vuonna 1992
ja 1999. Aukiolle on rakennettu
italialaistyylinen ulkoilmakahvila, joka
lisää viihtyvyyttä. Polkupyörät ovat
yleinen kulkuneuvo kampuksella.

Kokoelmauudistus
Länsisiiven peruskorjauksen yhteydessä pääkirjaston ja mediakeskuksen-opiskelijakirjaston kokoelmat on
järjestetty uudelleen. Perusperiaatteena on ollut kokoelmien järjestäminen tieteenaloittain siten, että niiden
käyttö niveltyy luontevasti lukusaleihin ja tietopalveluihin. Tätä varten kirjaston itä- ja länsisiiven tilat on joko
liitetty toisiinsa taikka yhdistetty uusin käytävin, portaikoin ja hissein. Pääkirjaston ja mediakeskuksen välillä on
maanalainen yhteinen tila. Kokoelmien uudelleen järjestelyn seurauksena vapautuneeseen tilaan
opiskelijakirjastossa on keskitetty tekniset palvelut

Koordinoitu palvelutiedotus
Kaikkien kirjastojen palvelutietoja on koottu yhteisiin havainnollisiin tiedotteisiin. Kirjastojen ja atk-palvelujen
aukioloajat ovat merkittävästi pidempiä kuin Suomessa. Pääkirjasto ja opiskelijoita palveleva mediakeskus ovat
ma-to avoinna 16 tuntia (klo 8 – 24), muut kirjastot vaihtelevasti yleensä 12-13 tuntia. Yleensä kuitenkin
erityispalvelut ovat avoinna 8-9 tuntia ja mm tietopalvelu 12 tuntia. Muina aikoina kirjasto on siten
itsepalvelukäytössä. Perjantaista sunnuntaihin aukioloajat ovat lyhyempiä: 9 - 12 tuntia.
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Atk-palvelut on samoin koottu yhteisiksi kattaviksi tiedotteiksi, joista löytyvät opetuskäyttöön tarkoitetut
mikroluokat : paikat, aukioloajat, laitteet ja ohjelmistot, ajanvarausten tekeminen, demot, neuvonta jne.
Mediakeskus Meyer-kirjastossa julkaisee myös verkkopalveluista tiedottavaa uutislehteä
http://acomp.stanford.edu/acpubs/SOC/ , joka uutisoi kirjastosta, atk-palveluista, teknologiauutuuksista,
verkkokursseista, virusongelmien ratkaisuista ym. ja yhdistää siten käyttäjäpalveluja organisaatiorajoista
riippumatta.

Verkkokirjaston henkilöstökoulutusohjelma
Kalifornian alueen kirjastojen yhteistyönä on järjestetty digitaalisen kirjastotoiminnan koulutusta mm. Berkeleyn
yliopistossa pari vuotta sitten. Stanfordin yliopiston kirjasto on yhdessä Kalifornian valtionkirjaston kanssa
perustanut koulutusohjelman Institute on 21st –Century Librarianship ( http://institute21.stanford.edu/ ).
Syyskuussa 1999 järjestettiin ensimmäinen viidessä eri kaupungissa järjestetty workshop. Elokuussa 2000
järjestetään viikon mittainen koulutusjakso Stanfordissa, jossa on mahdollisuus tavata kirjaston spesialisteja
osana koulutusta. Idea on samantapainen kuin Tilburgin kesäkoulussa.
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HELSINGIN YLIOPISTON KANNALTA KIINNOSTAVAT HAVAINNOT
Pitkät aukioloajat ovat palvelua
Kalifornian yliopistoissa kirjastojen aukioloajat ovat merkittävästi pidempiä kuin Helsingin yliopistossa.
Henkilöstösupistustenkaan vuoksi aukioloajoista ei ole tingitty vaan pyritty muilla toiminnallisilla muutoksilla
vastaamaan palvelutarpeeseen. Sama koskee kirjaston mikroluokkia.

Tutkijapalvelut
Kirjastojen palveluja on profiloitu tutkimusta tukeviin ja opetuksen tukipalveluihin. Tämä mahdollistaa sen, että
palvelujen kehittämisessä voidaan painottaa eriytyviä ja tieteenalakohtaisia tarpeita aineiston valinnassa,
opetuksessa, yksilöllisessä neuvonnassa ja atk-tuessa.

Opiskelijan ja opetuksen palvelut
Tavoitteena on, että tiedonlähteiden opetus on tutkintovaatimusten ja opetuksen kiinteä osa. Painopiste on
ryhmäopetuksessa, jonka tarjonta on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa.

Kirjasto-opetuksen tavoitteet Berkeleyn yliopistossa on varsin samansuuntaisia kuin Helsingin yliopistossa ja
opiskelijakirjastossa. Opiskelijakirjastoihin on luotu useita hyvinvarustettuja atk-luokkia.

Multimedian käyttötuki on järjestetty opiskelijakirjastoon/mediakeskukseen. Multimedian esittely- ja
tuottamislaboratorioita sekä näihin liittyvää tukea tarvitaan sekä opiskelijoita että opettajia varten.
Kurssiaineistojen verkkopalvelu helpottaa pääsyä kurssiaineistoihin ja vähentää kustannuksia. Berkeleyn
opiskelijakirjasto on automatisoinut kurssiaineistojen tallentamista, jotta se helpottaa opettajien työtä.

Kokoelmien kehittämisen taso
Digitaalisen aineiston hankintaan on siirrytty laajasti etenkin kausijulkaisuissa kustannussyistä ja muodostettu
konsortioita kuten kaikki Kalifornian yliopistokonsortion kampukset käsittävä Californian Digital Library. Samaan
aikaan on kaikin voimin pidetty huolta hyvätasoisen painetun kokoelman kartuttamisesta. Berkeleyn yliopiston
kirjastossa kokoelmien hankintaan käytetään noin 30 % kokonaiskustannuksista, jossa oletettavasti ovat
mukana myös tilakustannukset. Markkamääräisesti hankintavarat ovat lähes 90 milj. mk, mikä on noin
nelinkertainen summa Helsingin yliopiston hankintoihin verrattuna. Myös Stanfordin yliopisto on hankkinut paitsi
laajasti verkkoaineistoja myös kartuttanut kokoelmiaan noin miljoonalla niteellä vuoden 1993 jälkeen.

Yliopiston verkkojulkaisut
Kalifornian yliopistot kehittävät omaa verkkojulkaisutoimintaa, joka integroidaan osaksi Kalifornian digitaalista
kirjastoa. Tavoitteena on luoda dynaaminen digitaalisen tiedonvälityksen ympäristö tieteelliselle julkaisemiselle.
Samoin Stanfordissa kirjasto on luonut uusia palveluja. Helsingin yliopistossa ei ole toistaiseksi selvitetty
vastaavalla tavalla toimintapolitiikkaa ja uudenlaisen tiedonvälityksen mahdollisuuksia, joita palvelujen integrointi
toisi.

Kirjastotoiminnan rahoitusongelmien ratkaisuja
Berkeleyn ja Stanfordin yliopistot kuuluvat vauraisiin ja USA:n parhaimpien yliopistojen joukkoon. Tästä syystä
myös kirjastojen käyttövarat on merkittävästi suuremmat kuin Helsingin yliopistossa. Silti myös näissä
yliopistoissa ja niiden kirjastoissa jouduttiin laman puristuksiin 1990-luvun alusta lähtien. Tämä merkitsi suuria
henkilöstösupistuksia mm. eläkejärjestelyjen kautta, samoin kuin toiminnan rationalisointia ja aktiivista
ulkopuolisen rahoituksen hankintaa.

Kirjastoissa on pidetty erittäin tärkeänä sekä kokoelmien tason ja laajuuden säilyttämistä että elektronisten
julkaisujen määrätietoista lisäämistä. Samaan aikaan on huolehdittu pitkien aukioloaikojen jatkuvuudesta.

Berkeleyn yliopiston kirjastoon on palkattu päätoiminen rahoituksen hankkimiseen keskittynyt virka. Kirjasto ei
pyri saamaan rahoitusta tuotteilla vaan tarjoaa rahoittajille mahdollisuuden tukea korkeatasoista kulttuurilaitosta.
Lahjoitukset ja tuki on eri suuruista: on suurlahjoittajia, ja on esimerkiksi yksittäisen lehtivuosikerran kustantavia
lahjoittajia. Alumnit ovat tärkeä kirjastoja tukeva ryhmä. Mm. Teaching Libraryn design-palvelutiski on yhden
alumnivuosikurssin lahjoitus. Parhaillaan samaan kirjastoon rakennetaan kahvilaa sponsorivaroin.
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Stanfordin yliopistossa suurlahjoittajat saavat nimensä ikuistettua parhaimmillaan kirjaston, lukusalin tai
vastaavan tilan nimeksi. Lahjoitusten verohelpotukset ovat USA:ssa etu. Stanfordissa suunnitellaan kokoelmien
ja palvelujen käyttöoikeuksien maksullista tarjontaa.

Merkittävää ja meille opittavaa on se, että varojen hankinta on aktiivista ja hakeutuvaa. Sponsoreihin pidetään
yhteyttä ja heitä palkitaan eri tavoin: nimi näkyviin etc.

Kirjaston ystävät –tyyppinen toiminta voisi alumni-toimintaa kohdentuvampana olla hyvä väline henkisen ja
aineellisen ulkopuolisen tuen saamiseen. Samalla se luonnollisesti merkitsee sitoutumista jatkuvaan
yhteydenpitoon ja yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen lahjoittajille.

Viime aikoina myös suomalaiset säätiöt ovat alkaneet etsiä uusia rahoituskohteita. Kirjastot ovat erinomainen
tuen kohde, sillä ne tukevat paitsi opetusta ja tutkimusta myös kansallista sivistystä ja suomalaista
kulttuuriperintöä. Yliopistokirjastot ovat lisäksi ainakin vielä avoimia kaikille kansalaisille. Hyvät kirjastot
vahvistavat kansallista kilpailukykyä.

Toimintojen uudelleen organisointi
Kirjastot ovat pyrkineet säilyttämään kokoelmien ja palvelujen tason. Toimintoja muuttamalla on kohdennettu
olemassa olevia resursseja uudelleen. Sekä Berkeleyssä että Stanfordissa tekniset palvelut on keskitetty
toiminnallisesti ja fyysisesti. Hankinnassa ja luetteloinnissa henkilömäärä on pystytty Berkeleyn yliopiston
kirjastossa pudottamaan 150:sta 50:een. Tämä merkitsee sitä, että kun kokoelmien hankintaan käytetään 90
miljoonaa mk vuodessa, tulee jokaista teknisiin palveluihin osallistuvaa kohden noin 1,8 miljoonan markan
suuruinen hankintabudjetti. Tämä antaa vertailukohtaa Helsingin yliopiston teknisten palvelujen
henkilöstömäärän arviointiin.

Opiskelijakirjastojen palvelutoiminta on muuttunut mediakeskus- ja opetuspainotteiseksi. Kokoelmia on
yhdistetty ja keskitetty tilauudistusten yhteydessä. Kun molemmilla ko. kampuksilla on suhteellisen suuret
opiskelijakirjastorakennukset keskeisellä paikalla, tekniset palvelut on keskitetty kyseisiin tiloihin.

Koordinoitu tiedotus palvelee käyttäjää
Vaikka yliopistojen kaikki kirjastot eivät kuulu samaan organisaatioon, niillä on käyttäjää palvelevaa yhteistä
tiedotusta. Kirjastoilla ja opetusteknologiapalveluilla on yhteisiä koti- ja palvelusivuja. Myös kampuskartoissa
kaikki kirjastot, niiden osoitteet ja aukioloajat ovat näkyvissä.

Atk-palvelujen tiedotus on samoin keskitetty: yhteiset kartat, aukioloajat, palvelut, varustus, web-sivut. Samoin
opiskelijakirjaston toimittama yhteinen uutislehti on varsin informatiivinen.

Helsingin yliopistossa niin painettu kuin www-tiedotus on organisaatiolähtöistä. Löytääkseen tiedon käyttäjän on
yleensä osattava hakea sitä kunkin organisaation kautta. Tämä ei ole käyttäjä- tai asiakaslähtöistä tiedotusta.
Erityisesti www-tiedotus tulisi arvioida tältä kannalta ja madaltaa organisaatiorajoja. Esim. opiskelijan
neuvontapalvelut, opetusteknologiapalvelut, opiskelijan oppimisympäristö voitaisiin kuvat graafisesti
havainnollisella tavalla ja jakaa ylläpitovastuut eri organisaatioille asiaryhmittäin.

Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen
Helsingin yliopiston ja Berkeleyn yliopiston yhteistyösopimusta tulisi käyttää myös kirjastojen välisen yhteistyön
tiivistämisellä. Apulaiskirjastonjohtaja James Spohrerin kanssa keskusteltiin Suomen vierailusta, jonka
yhteydessä olisi mahdollista kuulla Kalifornian yliopistokirjastojen kehittämisestä ja mm . Kalifornian digitaalisen
kirjaston luomisesta. Myös amerikkalainen aktiivinen ote kirjaston rahoituksen hankinnassa olisi tärkeätä tietoa
suomalaisille kirjastonjohtajille.

Berkeleyn yliopiston kirjastossa on suhteellisen hyvät suomalaisen aineiston kotisivut, joiden ylläpidossa
tarvitaan myös suomalaisten opiskelijoiden apua. Tätä apua pyritään järjestämään paikallisten
suomalaisopiskelijoiden kautta. Suomalaisen materiaalin hankinta kirjastoon on eräs yhteistyömuoto.

Selvitetään olisiko mahdollista luoda yhteistyötä joko osallistumisena tai videokonferenssina Inno 2000
tapahtuman yhteydessä.



21

LIITTEET:
Liite 1. Kalifornian yliopistokonsortion tuloslukuja ja hallintojärjestelmä
Kalifornian yliopistokonsortioon kuuluvat mm. Berkeley, Davis University, UCLA, Riverside, San Diego, Santa
Barbara, Santa Cruz. Vuoden 1939 jälkeen Kalifornian yliopisto on saanut 32 Nobel-palkintoa. Yliopistossa on
edustettuna 150 tieteenalaa, joista huomattava osa on arvioitu USA:n 10 parhaan yksikön joukkoon. Vuosittain
valmistuu noin 42.000 opiskelijaa, mm. 10 % USA:n filosofian tohtoreista. Yhteensä Kalifornian yliopistosta on
valmistunut miljoona tutkintoa ja sillä on 970.000 elossa olevaa alumnia. Kalifornian yliopisto ja sen laboratoriot
tuottavat enemmän patentteihin johtavaa tutkimusta kuin mikään muu julkinen tai yksityinen tutkimuslaitos
USA:ssa. Yliopisto saa toiseksi eniten lahjoitusvaroja USA:ssa (eniten saa Pelastusarmeija). Lahjoitusvaroin
tuetaan mm. opiskelijoita, opetus- ja tutkimusohjelmia sekä kampusten rakentamista.

Yliopistossa on 129.000 perustutkinto- ja 40.600 jatkotutkinto-opiskelijaa. Noin 90 % opiskelijoista tulee
Kalifornian osavaltiosta. Loput 49 muusta osavaltiosta ja 120 maasta kautta maailman. Osavaltion opiskelijat
maksavat noin 13.200 dollaria (noin 80.000 mk) opetuksesta, asumisesta, kirjoista, henkilökohtaisia kuluja ja
kuljetuksesta ja muualta tulevat lisäksi vajaa 9000 dollaria opetuksesta (n.50.000 mk). Opettajia (assistant,
associate, full professors) on 7.200, muuta opetushenkilökuntaa 34.000 ja muuta henkilökuntaa 99.999 (yht.
140.400)

Yliopiston hallitukseen (The Board of Regents) kuuluu 26 jäsentä, joista Kalifornian kuvernööri on nimittänyt 18
yhteensä 12 vuodeksi, yksi on opiskelija, joka vaihtuu vuosittain, seitsemän jäsentä on mukana viran puolesta -
pääosin yliopiston johtoa

Hallitus nimittää yliopiston johtajan (President) ja johtajan esittelystä muut johtajat (Vice-Presidents =
varajohtajat, Chancellors = kampusten johtajat, directors of the national laboratories = laboratorioiden johtajat)
sekä johtavat virkamiehet.

Akateemisten asioiden päätösvalta on annettu akateemiselle hallitukselle (the Academic Senate), joka päättää
opetus- ja tutkimusasioista. Opiskelijat osallistuvat kampus- ja yliopistotason toimintapolitiikan kehittämiseen.
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Liite 2. Berkeleyn TEACHING LIBRARY:n opetusmodulit
Opetus koostuu moduleista, joissa opetetaan erityisesti verkkoaineistojen käytön tekniikkaa ja sisältöjä. Kirjasto-
opetus: http://www.lib.berkeley.edu/Instruction

Oppaat: http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides

♦  Johdatus Internetiin, Netscape-selaimen käyttöön ja World Wide Webiin (2 tuntia kerrallaan, järjestetään
viisi kertaa lukukaudessa

♦  Web haku (3 h, 10 kertaa lukukaudessa)

♦  Uutiset online-palveluna: Lexis Nexis ja muut uutistietokannat (2 h, 7 kertaa lukukaudessa)

♦  WWW-luettelot: kirjojen ja artikkelien haun perusteet (2 h viikoittain)

♦  Pathfinder-käyttöliittymän monipuolinen käyttötaito (2 h, pari kertaa kk)

♦  Tutkijoille tarkoitettu elektronisten lähteiden perusteet (2 h, neljä kertaa lukukaudessa)

♦  Online-lehtien haku tutkimuksessa (1,5 h neljä kertaa lukukaudessa)

♦  WWW-haku: parhaat hakukoneet (2,5 h, 15 kertaa lukukaudessa)

♦  WWW-aineistojen haku: menetelmät, joilla löytää aihehakemistot, oppaat, tietokannat, henkilöhakemistot
jne. (2-3 h 7 kertaa lukukaudessa)

♦  Opettajille tarkoitettu opetus (kukin kurssi kerran lukukaudessa)

♦  www-hakutekniikat: 5 modulia kerran lukukaudessa

♦  kirjaston luetteloiden käyttö

♦  www-sivujen tekeminen ja toimittaminen

♦  Kirjaston elektroniset aineistot

♦  www-sivujen päivittäminen

♦  humanistien tieteellinen kommunikointi verkossa

♦  yhteisluettelon käyttö

Opettajille kukin kurssi maksaa 10 dollaria; maksusta vastaa joko laitos tai opettaja itse. Opiskelijoilta ei peritä
opetusmaksuja. Kursseista on tehty kohdennettu lyhyt esittely ja esite. Opetusaineistoja on verkkokursseina
sekä monipuolisina tiedotteina.

Lisäksi kirjasto lähettää uusille opiskelijoille kesälukemisto –suosituksen, jossa on tiedot suositelluista kirjoista
sekä eri alojen opettajien tekemiä tiivistelmiä luettavasta.


