
2011
katsaus



Key facts 
Aalto University Library

Established in 2010. The library was created from 
the merger of three university libraries: the Helsin-
ki School of Economics Library, the Helsinki Uni-
versity of Technology Library and the University of 
Art and Design Library.

Aalto University

The combination of six schools opens up new pos-
sibilities for strong multi-disciplinary education 
and research in the fi elds of science, economics, 
and art and design. The University’s ambitious goal 
is to be one of the leading institutions in the world 
in terms of research and education in its own spe-
cialized disciplines. At the University, there are 
20 000 basic degree and graduate students as well 
as staff  of 5 000 of which 330 are professors. The 
number of alumni totals 75 000.

Statistical facts 2011 

Campus libraries: Arabia, Otaniemi, Töölö

Hours open:  6 days a week during the terms; 
customer support and guidance for printed and 
e-resources

Service area incl. reading rooms: 
> 12 000 square meters 

Library visits: 375 000

Registered active customers: 16 000
of which outside the Aalto community 5 000
Registered new customers: 5 700

Learning and research infrastructures:
 ■ journals (96 % e-journals): 56 000
 ■ databases:  400
 ■ printed books: 590 000
 ■ e-books: 340 000

Loans: 96 600
Self-service:

 ■ renewals 90 %
 ■ home loans 40 %

E-resources – usage:
 ■ journals - viewed documents 1, 85 M
 ■ e-books - viewed documents 875 000

Research follow-up services: 
39 000 new references 
(databases and information channels)

Collection databases (Alli, Arsca): 
38 000 new references

Publication analysis:
 ■ HR Tenure Track  

600 commissions 
(most of which: ISI WoS+Scopus 
+Google Scholar -searches)

 ■ University´s publishing input
150 commissions

 ■ Aalto environmental research 
(including research groups)
35 commissions

Library organized training 
(courses and tutorials supporting):

 ■ teaching hours: 600
 ■ number of participants: 3 800

Operating costs: 9,4 M€ 
Staff : 87 
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Hyvät asiakkaamme,
kiitämme yhteistyöstä ja kannustavasta palautteesta.

Aalto-yliopiston kirjasto haluaa palveluillaan ja aineistoillaan tarjota mahdollisimman hy-
vät edellytykset yliopiston tutkimukselle, opetukselle ja opiskelulle. Kehitämme palvelu-
jamme monikanavaisesti. Kampusten palvelukäytäntöjä on yhtenäistetty niin, että laajat 
sähköiset ja painetut aineistot sekä verkkopalvelut olisivat kaikkien aaltolaisten saatavilla. 
Tarjoamme käyttöönne 405 tietokantaa, 41 000 tiedelehteä ja puolisen miljoonaa työpape-
ria, konferenssijulkaisua ja kirjaa. Aalto-suora -palvelumme yhdistää sähköisen asioinnin 
ja painettujen kirjojen toimituksen suoraan tutkijan työpöydälle kaikilla kampuksilla. 

Kirjastokäyntejä on vuosittain 375 000, ja vakituinen, paikallispalveluja käyttävä asia-
kaskuntamme nousee yli 16 000:een. Paikallisasiakkaista 10 000 on Aalto-yliopiston opis-
kelijoita. Asiakkaista yli tuhat tulee yritysmaailmasta. Heistä valtaosa kuuluu Aallon alum-
neihin. Julkishallinnon palvelut ovat osa yhteiskunnallista palvelutoimintaamme. Runsaat 
kolmetuhatta käyttäjäämme edustaa muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opis-
kelijoita ja opettajia.

Eri alojen käytännöt ja tarpeet vaihtelevat. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa 
visuaalisuudella ja painetuilla julkaisuilla on vankka asema. Toisaalta Arabian kampus-
kirjastossa on parhaillaan työn alla sähköinen kuva- ja mediatietokantapalvelu, johon di-
gitoidaan erityyppisiä kohteita, teoksia, kuvia, kokoelmia ja kuvasarjoja. Otaniemen ja 

Laajennetun 
johtoryhmän 

kokousosanottajat

TERVETULOA KIRJASTOON
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Töölön tutkijakysynnästä merkittävä osa kohdistuu 
sähköisiin tiedelehtiin. Kyselyn mukaan 92 % Aalto-
yliopiston tutkijoista kokee pääsevänsä sähköises-
ti lähes kaikkeen tarvitsemaansa aineistoon. Säh-
köisten aineistojen kysyntä kasvaa vuosittain 15  %. 
Suunnitteilla on järjestelmä, joka räätälöisi aineisto-
tarjonnan asiakasystävällisimmiksi hakunäkymiksi. 
Tuemme tiedonhaun koulutusohjelmilla opiskelijoi-
den työtä koko opiskelun elinkaaren ajan. Kysy tieto-
asiantuntijalta -verkkoneuvontapalvelun tiedonetsi-
jä tavoittaa mistä tahansa.

 Asiantuntijamme ovat kehittäneet Aalto-yli-
opiston RAE 2009 tutkimusarvioinnin kokemusten 
pohjalta julkaisuanalyysipalvelun, joka tuottaa tie-
toa tutkijoiden kansainvälisiin rekrytointiprosessei-
hin. Analyysejä on tehty myös yliopiston omasta jul-
kaisutoiminnasta kansainvälisiä Scientifi c Advisory 
Board -ryhmiä varten. Tutkijoiden ja tutkimusjul-
kaisemisen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta arvioivan 
palvelun kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kirjaston tieto-
asiantuntijat ovat myös osa palveluverkostoa, joka 
opastaa Aalto-yliopiston sarjoissa julkaisevia tutki-

Vararehtori Martti Raevaara:
”Aallon pääkampuksen kehittäminen on 
suurten mahdollisuuksien ja muutosten 
edessä.  Tilojen on oltava vetovoimaisia, 

houkuteltava opiskelijoita, opettajia ja 
henkilökuntaa kohtaamaan ja oppimaan 

yhdessä.  Oppimiskeskusajattelu innostaa ja 
kannustaa kehittämään kirjastopalveluita 

osaksi uudenlaista, vuorovaikutteista 
oppimisyhteisöä.”

joita. Aallon julkaisut saavat vuosittain näkyvyyttä 
Helsingin Kirjamessuilla. Kesällä 2012 julkistamme 
Aaltodoc -julkaisuarkiston. Samalla valmistaudum-
me Aallon mittavan ACRIS -tutkimustietojärjestel-
män kehittämiseen yhdessä IT-palvelujen ja muiden 
toimijoiden kanssa. 

Kirjastotilat ovat opiskelijoiden työpaikkoja. 
Aalto-yliopiston International Design Business Ma-
nagement -opiskelijat ideoivat syksyllä 2011 Töölön 
kampuskirjastoon Hubin, sosiaalisen työtilan. Siitä 
saatu myönteinen palaute haastaa meidät varareh-
tori Martti Raevaaran joukkueessa uudentyyppisen 
oppimiskeskuksen suunnitteluun. Haluamme luoda 
kirjastosta tulevaisuuden opiskelijoille ja tutkijoille 
avoimen kohtaamispaikan: luovan, innostavan, vuo-
rovaikutteisen ja viihtyisän oppimis- ja tutkimusym-
päristön.

Tervetuloa kirjastoon!

Eeva-Liisa Lehtonen
Ylikirjastonhoitaja
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Campus Group 3 - Re  ecting:

Libraries 
and the  Learning Centre

Kampustyöpajakeskustelut 
kirjastosta ja oppimiskeskuksesta

Aalto-yliopiston kampuspäätöksen valmistelussa työskennelleiden kam-
pustyöpajojen tulokset julkistettiin toukokuussa 2011. Kampustyöpaja 3:n 
loppuraporttiin Campus Group 3 - Refl ecting: Libraries and the Learning 
Centre koottiin näkemys oppimiskeskuksen käsitteestä. Siinä on keskeistä 
hahmotelma oppimiskeskuksesta Hubiksi kutsuttujen tilojen verkostona. 
Suuremman keskus-Hubin lisäksi jokaisessa Aallon korkeakoulussa ja ra-
kennuksessakin olisi tunnistettava oppimiskeskustila Hub. 

Raportissa ideoidaan asioita, joita oppimiskeskuksessa kävijän olisi 
voitava tehdä, tiloja joita sen tulisi sisältää ja toimintoja, joita siellä olisi 
voitava toteuttaa. Keskeistä on opiskelijalähtöisyys, käyttäjien mukana 
olo suunnittelussa, muunneltavuus ja jatkuva kehittäminen, vastuunotto 
korkeakoulu- ja yliopistotasolla sekä eteneminen pienin askelin prosessi-
maisesti kohti Learning Centerin toteuttamista.

Kyse on opiskelijan perustarpeista – olla hiljaa ja keskittyä – ja toi-
saalta edistyneistä tieto- ja IT-palveluista henkilökunnalle ja opiskelijoille, tietoaineisto-
jen saatavuudesta sekä viihtyisistä tiloista, jotka mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymi-
sen ja monenlaisten tapahtumien järjestämisen. Oppimiskeskus on kuin portfolio erilaisia 
vaihtoehtoja ja parhaita käytäntöjä.

Kampustyöpajan keskusteluissa asemoitiin kirjastoa suhteessa oppimiskeskukseen. 
Kirjasto nähtiin selkeästi kohtaamispaikkana. Visiointi tarjosi kirjasto- ja tietopalveluille 
runsaasti positiivisia mahdollisuuksia: kirjasto ja sen palvelut ovat välttämätön osa oppi-
miskeskusta.

Hub6 Hub1 Hub2

Hub7

Hub5

Hub4 Hub3

Hub2

pop-up
Hub

ASHOW

AHUB

Hubien verkosto, 
loppuraportti s.21

Kampustyöpaja 3:n 
loppuraportti
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Kirjasto on opiskelijan työpaikka: 
Hubit ja oppimiskeskus

Oppimiskeskuksesta – Learning Center – on puhuttu paljon. Konsepti on 
keskeinen Aalto-yliopistolle, mainitaanhan se yliopiston strategiassakin. 
Mallia on lähdetty kehittämään joustavasti kevyillä nopeilla pilotoinneilla.

Aalto HUB Töölö ensimmäinen laatuaan

Ensimmäinen tässä mielessä kehitetty prototyyppi oli Aalto HUB Töölö -tila, joka raken-
nettiin Aalto-yliopiston Töölön kampuskirjastoon syksyllä 2011. Avajaisia vietettiin 30. 
päivä syyskuuta. Kirjasto tarjosi puitteet nuorekkaalle värikkäälle tilalle, jossa saattoi opis-
kella, lueskella, keskustella, tehdä ryhmätöitä, juoda kahvia tai teetä, levätä ja järjestää ta-
pahtumia. Käyttäjillä oli mahdollisuus vaikuttaa tilan käyttötapoihin esimerkiksi Faceboo-
kin kautta. 

Hub-kokeilu oli osa laajempaa kampussuunnitteluprosessia ja osa opintoja neljälle In-
ternational Design Business Management (IDBM) -ohjelman luovalle opiskelijalle: Valeria 
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Gryada, Hau Yee Noel Lam, Jutta Leivonen ja Piia 
Näränen. Viereisellä sivulla Gryadan mietteitä pro-
jektin tiimoilta. 

Kokeilu Töölössä päättyi vuodenvaihteessa 2011 
– 2012. Hubin aikana Töölön kampuskirjaston kävi-
jämäärä nousi selvästi: kirjasto oli entistäkin sopi-
vampi opiskelijan työpaikaksi. Uusi Hub-tila oli ra-
kenteilla keväällä 2012 Aalto-yliopiston Otaniemen 
kampuskirjastoon.

Yhteistä näkemystä ja sitoutumista

Aalto-yliopiston yrityssuhteista vastaava Atso An-
dersen on keskeisesti mukana Learning Centerin 
ja Hubien suunnittelussa. Andersen painottaa toi-
mivansa vain taustalla ja haluavansa edesauttaa 
yliopistolla toimivien tahojen omaehtoista Hubien 
rakennusta. Vain yhdessä tekemällä saamme muu-
toksen näkyviin. 

Aalto-yliopistossa vallitsee hänen mukaan-
sa hyvinkin yhtenäinen näkemys siitä, että tarvi-
taan uudenlaisia tiloja. Ominaisuudet joustavuus ja 
muuntuvaisuus sekä keskeinen sijainti ja avoimuus 
kuvaavat näitä tiloja. Yliopisto on monessa paikassa. 
Sen tilat ovat tunnistettavissa Aalto-yliopiston ti-
loiksi, jotka houkuttelevat käväisemään tai viivähtä-
mään pidempään ja tarjoavat mahdollisuuksia mitä 
erilaisimmille toiminnoille ja tapahtumille. Kyse on 
enemmän toiminnoista ja ennen kaikkea ihmisistä 
kuin fyysisestä ympäristöstä, joka kuitenkin on laa-
dukas, teknisesti edistynyt mutta mahdollinen myös 
asioille, joissa tuota tekniikkaa ei käytetä. Keskeistä 
tilojen ylläpidolle ja toimivuudelle on opiskelijoiden 
ja yliopiston henkilökunnan sitoutuminen suunnit-
teluun ja jatkuvaan ylläpitoon. Hubit ja muut uudet 
tilat pitää tuntea omaksi. Hub emännille ja isännille 
on työtä tarjolla!

Atso Andersen on toiveikas sen suhteen, että 
yliopiston peruskorjausten yhteydessä, pilotointien 
ja hyvien esimerkkien (Factoryt, labit, kahviot ja 
muiden tilojen kokeilut, Hub-aihiot) kautta syntyy 

vähitellen yhteinen yliopistoon juurtuva malli op-
pimiskeskukselle ja Hub-muotoisille tiloille. Oppi-
miskeskus voi toteutua myös Hub-tilojen verkosto-
na. Kehittyy Aallon tapa olla yhdessä – ei stabiili ja 
lopullinen vaan alati kehittyvä. Kampuksen kehittä-
misessä on siirrytty dynaamiseen vaiheeseen, mis-
sä myös nämä pilotoinnit auttavat suunnittelussa ja 
rakentamisessa. Aalto-yliopistosta löytyy tutkimus-
tietoa ja osaamista tilojen suunnitteluun, mutta nii-
den rakentaminen ei ole opetuksen ja tutkimuksen 
tehtävä sinänsä. Uudet tilat ovat kuin käyttöliittymä 
palveluihin ja rajapinta, joka mahdollistaa vuorovai-
kutuksen ja yhteistyön yliopiston sisällä sekä sidos-
ryhmien kanssa. 

Mahdollisuus kirjastolle

Kirjastolle kampussuunnittelu ja oppimiskeskus on 
mahdollisuus, onhan kirjasto luontevasti keskeinen 
osa oppimiskeskusta. Kirjaston palvelut, opiskelu-
muodot, tilojen käyttötavat ja tietenkin tekniikka 
ovat muuttuneet ja tulevat edelleen muuttumaan. 
Oppimiskeskus tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluille-
kin tilaisuuden tavallaan aloittaa puhtaalta pöydäl-
tä ja uusia tapaansa toimia, jopa kyseenalaistamaan 
ammattirooliensa sisältöjä, Andersen haastaa. 

AALTO HUB TÖÖLÖ : THE STORY

http://dl.dropbox.com/u/2747444/
hubmagazine_forweb.pdf

FACEBOOK

http://www.facebook.com/aaltohubtoolo

VA
LO

K
U

VA
 M

A
R

IA
 B

A
R

A
N

O
VA

2800 PS - 2012-05-16.indd   8 21.5.2012   10:34:14



9

Aalto Hub Töölö – Our story
Valeria Gryada

Our team of four started the Aalto Hub project in August and ran 
the space until the end of December 2011. As Aalto Hub Töölö was 
a physical manifestation of International Design Business Manage-
ment industry project, we based the planning on the project report, 
a concept of a Learning Center for Aalto University. This, of course, 
made it rather clear what to do. Yet, the Aalto Hub concept included 
various facilities for learning and working, extensive information 
services and facilities for eating and drinking. Obviously we couldn’t 
fi t all that into a 65 m2 room, so we had to be discriminative. That 
was a hard part.

We chose to create a lounge-like working space where interacti-
on was encouraged and provide good coff ee to “lure” people in. The 
design solutions were based on the interviews we’ve took for the pro-
ject and our own expertise.

Something we didn’t think of back then was that our approach is 
too top-down and the process too fast. Of course we were students 
ourselves, but we could not speak for the direct users of the space.

We failed to involve them in any way, which resulted in initial 
confrontation between the “old” and the “new” users. Luckily, the 
tension dropped with time and we generally received positive res-
ponse and active, supportive users. Four of them even volunteered to 
take care of the space as “Hubstars”. 

Yet, the lesson we’ve learned is that the future users must have a 
say during the planning of such initiatives. 

A Facebook page was our main medium for interaction with the 
users. We were amazed how fast it spread the knowledge about the 
space. Social media is indeed a strong tool that should be utilized to its full potential and it 
was very important in Aalto Hub Töölö process.

One thing to consider is the place where a Hub (or a Learning Center) is located. We 
have also heard wishes for a more relaxed, modifi able, unfi nished space, and more art in the 
space. Unfortunately libraries have an image of a “stiff ”place, and it is sometimes hard to 
overcome that. Strict opening hours and no possibilities to serve food and have music pose 
another challenge. The particular location of Aalto University Library Töölö is not central 
enough. Saying that, we’re still happy we were welcome to build the space and test the ideas 
we had.

Aalto Hub Töölö was overall a very positive experience and a great learning process. 
The best thing was the level of support and excitement we felt from the people around us 
and the ability to see the immediate eff ect of our actions and decisions. We are very grateful 
to Aalto University Library for allowing us to carry out Aalto Hub project in its premises 
and make our dreams of a better learning environment come true.
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E-aineistoja hyödynnetään 
tehokkaasti
Aalto-yliopiston kirjasto tarjoaa laajan valikoiman elektronisia 
aineistoja asiakaskuntansa käyttöön. Näitä aineistoja käyttää 
jatkuvasti 93 % yliopiston tutkijoista, mikä käy ilmi Suomen 
kansallisen elektronisen kirjaston FinELibin syksyllä 2011 tekemän 
Tieto tutkijan työpöydälle -kyselyn tuloksista.

Aallossa e-aineistojen saatavuus huippuluokkaa

Kyselyn mukaan 92 % Aalto-yliopiston tutkijoista (307 vastaajaa yhteensä) kokee pääse-
vänsä sähköisesti miltei kaikkeen tai kaikkeen tarvitsemaansa aineistoon. Suomalaisten 
yliopistojen keskiarvo oli 75 % eli Aallon tutkijoilla on käytettävissään selvästi paremmat 
elektroniset resurssit kuin Suomessa keskimäärin. 

 Aalto-yliopiston tutkijoiden 
vastausten jakauma 

kysymykseen ”Kuinka 
suuri osa käyttämistäsi 

tieteellisistä julkaisuista on 
saatavissa elektronisessa 

muodossa?”

Elektroniset aineistot ovat käytettävissä Nelli-portaalin kautta. 

Aalto-yliopiston yhteinen Nelli valmistui kirjastossa jo vuonna 2010. 

Aineistojen etäkäyttö Nelli-portaalin kautta kaikille aaltolaisille saatiin 

rakennetuksi vuoden 2011 aikana. Aalto-kirjautuminen Nelliin otettiin 

käyttöön keväällä 2011. Lähinnä kauppatieteellisiä aineistoja voi käyttää 

myös kirjaston Verkkokampuskirjaston sekä Journals-lehtiportaalin 

kautta.

Aineistojen käyttö vilkastui jälleen

Kirjaston tarjoamien elektronisten aineistojen käyttö kasvaa kokonaisuutena tarkastellen 
vuosi vuodelta. Vuonna 2011 saatavilla olleista elektronisista tieteellisistä lehdistä ladat-
tiin 15 % enemmän artikkeleita kuin edellisenä vuonna ja niiden suurimpien tietokanto-
jen, joista on saatavana vertailukelpoista tietoa, hakumäärät kasvoivat noin 8,5 %. Uusia ai-
neistohankintoja vuodelle 2011 tehtiin useita, esimerkiksi Sage Premier -tilaus sisälsi 560 
lehteä. Oheisista taulukoista käy ilmi muutos suurimpien lehtipakettien ja tietokantojen 
käytössä.

73,9%

6,3%
17,8%

1,7% 0,3%

Kaikki on saatavilla ektronisessa muodossa

Suurin osa on saatavilla elektronisessa muodossa

Noin puolet on saatavilla elektronisessa muodossa

Merkittävä osa on saatavilla ainoastaan painetussa muodossa

Lähes kaikki on saatavilla ainoastaan painetussa muodossa

KEHITÄMME PALVELUJA
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Yrityskaupan johdosta 60 CSA-tietokantaa sulautet-
tiin 21 suuremmaksi kokonaisuudeksi ja ne siirret-
tiin Proquestin uudelle alustalle. Muutoksen takia 
vertailukelpoisia tilastoja ei ole saatavissa tälle ai-
neistolle, joka sijoittuu käytöltään suurimpien kir-
jaston tarjoamien tietokantojen joukkoon. 

Artikkelilataukset 
tieteellisistä lehdistä
2010 ja 2011

Haut tietokannoista 
2010 ja 2011
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AALTO E-LIBRARY NEWS

https://blogs.aalto.fi/elibrary/
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Aalto-yliopiston kirjasto hankkii elektronisia 
tietoaineistoja kehysorganisaatiolleen yli-
opistolle käytettäväksi yliopiston verkossa ja 
painettuja aineistoja kolmeen kampuskirjas-
toon. Elektroniset aineistot ovat myös ulko-
puolisten asiakkaiden käytössä kirjastoti-
loissa. Lisäksi kirjasto hankkii pyynnöstä 
aineistoja yliopiston laitoksille, muille 
yksiköille ja erilliskirjastoille heidän määrä-
rahoistaan.

Tietoaineistoissa liikkuu iso raha

Elektroniset aineistot hankitaan pääosin kansal-
lisen FinELib -konsortion kautta. Tämä on monin 
tavoin kannattavaa. Konsortion kustannustenjako-
malli saattaa kuitenkin aiheuttaa huomattavia hin-
nannousuja siinä vaiheessa kun aineistojen sopi-
muskaudet päättyvät ja uusia sopimuksia tehdään. 
Tieteellinen tietoaineisto myös kallistuu jatkuvasti. 
Muutamat suoraan kustantajilta tai välittäjiltä han-
kitut elektroniset aineistot ovat kallistuneet huo-
mattavastikin euron kurssin suhteessa dollariin hei-
kennyttyä.

Sitoutuminen sopimusvälittäjien käyttöön

Aalto-yliopisto on sitoutunut käyttämään kirja- ja 
lehtihankinnoissaan kilpailutettuja sopimusvälittä-
jiä. Kirjahankintaa ehdottaneiden on välillä vaikea 
ymmärtää, miksi kirjasto ei osta kirjaa sieltä mistä se 
olisi välittömästi saatavana. Kirjasto tilaa sopimus-
välittäjältä, vaikka toimitus kestäisi jonkin aikaa. Kil-
pailutus on tehtävä muutaman vuoden välein uudel-
leen, ja jos välittäjä vaihtuu, aiheutuu siitä omat han-
kaluutensa ja viiveet toimituksissa. Tämä todettiin 
viimeksi lehtivälittäjän vaihduttua loppukesällä 2011.

E-kirjoja suoraan kustantajilta

E-kirjojen hankinta on haasteellista mm. siksi, että 
niitä joudutaan hankkimaan monista eri paikoista. 

Kirjasto käyttää tietoaineiston hankintaan 
lähes 2,5 miljoonaa euroa vuodessa. 
FinELibin kilpailuttamien sopimusten 
voimassaoloaika on usein 2 – 5 v, joten 
vuosittaisesta aineistorahasta suuri osa on 
jo ennalta sidottu näihin sopimuksiin. 

Kalleimmat hankinnat ovat tunnettujen 
tieteellisten kustantajien kokoteksti-
aineistoja: Elsevier Science Direct Freedom 
Collection, Wiley-Blackwell Full Collection 
+ Core Collection, Springer Link Collection 
ja IEEE/IEE Electronic Library. Näiden 
neljän aineiston hankintahinta Aalto-
yliopistolle oli FinELib-tuen jälkeen 
1 127 000 euroa vuodelle 2012.

Näin siksi, että välittäjien tarjoamat palvelut eivät 
pärjää käyttöehdoiltaan kustantajien tarjoamille 
palveluille. E-kirja-alustojen vertailu on vaikeaa, 
koska arvioinnissa on otettava huomioon monia eri 
seikkoja vaikkapa käytettävyyteen liittyen. Erilaiset 
alustat ovat luonnollisesti käyttäjien kannalta han-
kalia. E-kirjamarkkinoiden seuraaminen vaatii pa-
nostusta, sillä ne muuttuvat nopeasti.

Kirjaston rooli e-kurssikirjatarjonnassa

Kurssikirjojen tarjoaminen e-kirjoina olisi hyvä rat-
kaisu, mutta monikaan kaupallinen kustantaja ei 
tarjoa suosituimpia kurssikirjojaan e-kirjoina. Esi-
merkiksi keskeiset kurssikirjakustantajat Wiley ja 
Pearson ovat rakentaneet kurssikirjojen ympärille 
interaktiivisia oppimisympäristöjä, joita kustantajat 
myyvät suoraan opettajille. WileyPLUS- ja Pearso-
nin MyLab-tuotteita on ostettu myös Aalto-yliopis-
ton kurssien käyttöön. 

Yhteistyössä Kauppakorkeakoulun tieto- ja pal-
velutalouden laitoksen kanssa kirjasto on selvittänyt 
sitä mikä voisi olla kirjaston rooli näiden tuotteiden 
tarjoamisessa. Kustantajien nykyisillä ehdoilla kus-
tannukset olisivat korkeat ja e-kirjan käyttö olisi ra-
joitettu vain kurssilaisille. Kirjasto ei ainakaan tois-
taiseksi rahallisesti osallistu oppimisympäristöjen 
hankintaan, mutta seuraa niiden kehitystä ja tekee 
yhteistyötä opettajien kanssa.

Tietoaineistojen 
ostotoiminnan 
haasteet
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Aalto-yliopiston kirjaston tavoitteena on välittää asi-
akaskunnalleen uusimmat tutkimustulokset. Kirjasto 
tarjoaa merkittävän määrän tieteellisiä elektronisia 
aineistoja, mm. 56 000 tiedelehteä. Elektronisen ai-
neiston käytön kasvu jatkuu, esimerkiksi vuonna 2011 
tilastoitiin jo lähes kaksi miljoonaa artikkelilatausta.

Laaja valikoima aineistoja tuottaa kuitenkin 
myös haasteita erilaisten palveluiden, käyttöliitty-
mien ja portaalien muodossa. Tutkijalle tai opiskeli-
jalle voi olla työlästä paikantaa oman kiinnostusalu-
eensa aineistot koko tarjonnasta. Kirjastossa kehite-
tään ratkaisuja, jotka tulevat helpottamaan aineisto-
jen käyttöä.

E-kampuskirjaston kehittämistavoitteita

 ■ elektroniset aineistot pyritään integroimaan 
yhtenäisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän 
alle

 ■ samalla tarjotaan alakohtaisia tutkimusnäkymiä 
tietoresursseihin eri käyttötarpeiden ja 
asiakasryhmien mukaisesti 7/24

 ■ voimakkaasti kehittyvää mobiilikäyttöä tuetaan 
osana Aallon strategiaa.

Kirjaston verkkopalvelukehitys 
mobiiliympäristössä 
alkaen 2012  –

 ■ mobiilikäyttöliittymä
 ■ e-aineistot mobiilikäytössä
 ■ aineistojen etäkäyttö
 ■ kustomointi 

(asiakkaan oma näkymä)
 ■ kartat ja tilat 
 ■ aineiston paikannus, 

QR-koodit, NFC
 ■ tabletit ja e-lukulaitteet.

Aalto e-kampus-
kirjasto – tutkimus-
näkymät aineistoihin

KUVAT MATTI YRJÖLÄ
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Kauppatieteiden, taiteen ja muotoilun sekä tekniikan 
aineistoihin liittyviin kysymyksiin ja tiedonhakuun 
voi hakea neuvoja verkossa. Kysy tietoasiantunti-
jalta -verkkopalvelun kautta on helppo lähettää ky-
symyksiä. Asiakkaaseen otetaan yhteyttä yhden työ-
päivän kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta.

Tiedustelun voi osoittaa Aalto-yliopiston kir-
jastolle tai jollekin sen kampuskirjastoista (Arabia/
taide ja muotoilu, Otaniemi/tekniikka, Töölö/kaup-
patieteet). Alle puoli tuntia kestävät tiedonhaut ovat 
ilmaisia. Maksullisesta hausta sovitaan erikseen. 

Palvelun kautta on alkuvaiheessa saatu suppe-
ampia kysymyksiä eli ei mitään laajoja, jotka olisi-
vat johtaneet maksullisiin tiedonhakuihin. Kolmen 
kampuskirjaston yhteisen palvelun päivittäinen hoi-

Kysy 
tietoasiantuntijalta 
– kysy verkossa

taminen vaatii jonkin verran koordinointia, toteaa 
infopäivystystiimin vetäjä Kirsi Heino. Esimerkiksi 
mikäli kysymystä ei ole suunnattu yhdelle kampus-
kirjastolle ja se on ollut relevantti kaikille kampuk-
sille, on vastaus koottu jokaisesta kirjastosta. 

Kysymyspankkiin tallennetaan aikaa myöten 
todellisia keskeisiä kysymyksiä ja vastauksia niihin. 
Asiakkaan henkilöllisyys ei käy millään tavoin ilmi 
FAQ-palstalta. On myös sellaisia ainutlaatuisia ky-
symyksiä, joita ei kannata tai saa laittaa kysymys-
pankkiin.

Kirjaston tuotteistamiskoulutuksessa kehitetty 
verkkopalvelu oli koekäytössä vuoden 2011 loppu-
puolella ja se otettiin kirjaston palveluvalikoimaan 
vuoden 2012 alussa. 

http://lib.aalto.fi /fi /ask_librarian

http://lib.aalto.fi /en/ask_librarian

Aalto-yliopiston 
kirjaston verkkosivut 
avattu
Kirjaston uudet yhteiset verkkosivut avattiin kesä-
kuun 1. päivä 2011. 

Verkkosivuille on koottu kaikki kirjaston yhtei-
siä palveluja koskeva tieto. Lisäksi sivusto linkittää 
yhteen kolmen kampuskirjaston verkkosivut, jotka 
kuitenkin vähitellen sulautetaan tälle yhteiselle si-
vustolle. Tavoitteena on, että syksyllä 2012 kaikki 
tieto löytyy lib.aalto.fi  -sivustolta.

Google Analytics-tilastojen mukaan sivuston 
käyttö oli selvässä kasvussa alkuvuoden 2012 aikana.

http://lib.aalto.fi   
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Tiedonhankintataitojen opetus ja 
opetuksen muutostarpeet
Opiskelijan monipuolinen informaatioluku-
taito viestii tutkinnon laadusta ja kilpailuky-
vystä. Aalto-yliopiston kirjaston tarjoama 
tiedonhankintataitojen opetus huolehtii osal-
taan siitä, että yliopistosta valmistuvilla ja 
muilla opetukseen osallistuvilla on infor-
maatiolukutaitoon kuuluvat tiedonhankin-
nan ja arvioinnin taidot. 

Opetustarjonta ja toteutus vaihtelevat 

Aalto-yliopiston kampuksilla. Tiedonhaun ja 

-hallinnan opetusta järjestetään opintojen 

eri vaiheissa oleville opiskelijoille sekä 

tutkijoille ja muulle henkilökunnalle. Lisäksi 

opetusta tarjotaan maksullisena palveluna 

ulkopuolisille. Opetuskielenä on suomi ja 

englanti, jonkin verran myös ruotsi. Opetusta 

annetaan ryhmille, henkilökohtaisena 

opetuksena sekä työpajoissa. Myös 

opetuksen pakollisuus, integroiminen 

muihin opintoihin, sisältö, muoto ja kesto 

vaihtelevat.

Opetuksen tavoitteita ja trendejä

Eri tieteenalojen erilaiset tarpeet on jatkossakin 
syytä huomioida kirjaston tarjoamassa opetuksessa, 
mutta esimerkiksi perusteiden opetusta voisi yhte-
näistää, mainitsee kirjaston Opetus- ja sitä tukevat 
tietopalvelut -tiimin vetäjä Eila Rämö ja jatkaa, että 
opetuksen saaminen osaksi tutkintovaatimuksia 
yliopiston kaikilla tieteenaloilla on yksi tällainen pi-
demmän aikavälin tavoite.

Tiedonhankintataitojen opetuksen trendinä on 
sen integroiminen muihin opintoihin, vaikkapa osaksi 
aineenopettajan kurssia. Näin opetus saadaan ajoitet-
tua juuri sellaiseen vaiheeseen opintoja, jolloin opis-
kelija kirjaston tarjoamaa opetusta tarvitsee. Integroi-
dussa opetuksessa yhteistyö opettajien ja koulutusoh-
jelmavastaavien kanssa on hyvin keskeinen tekijä.

Tilastot vuodelta 2011 

Arabia
Osanottajamäärä  626
Opetukseen käytetty aika tunteina 345

Otaniemi
Osanottajamäärä 2 520
Opetukseen käytetty aika tunteina 101

Töölö
Osanottajamäärä 668
Opetukseen käytetty aika tunteina  160

Koulutusta järjestetään kirjastossa, laitoksilla ja 
verkossa, tutkintovaatimuksiin integroituna ja toi-
saalta kaikille avoimena koulutuksena.
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Verkko-opetus ja -palvelut työn alla

Verkko-opetuksen kehittäminen on tärkeä osa kir-
jaston opetustiimin työtä. Ensimmäisenä valmistui 
vuoden 2012 helmikuussa kaikille aaltolaisille tar-
koitettu tiedonhankinnan verkko-oppimateriaali, 
joka johdattaa tieteellisen tiedonhankinnan vaihei-
siin. Opetuspaketissa käydään läpi tiedonhankinnan 
perusasioita, jotka ovat yhteisiä kaikille tieteenaloil-
le ja perehdytään lähemmin Aalto-yliopiston eri alo-
jen keskeisiin tiedonlähteisiin.

Muuttuva yliopisto – muuttuva tiedonhaun 
opetus

Eila Rämö huomauttaa, että kirjaston järjestämä 
opetus on luonnollisesti yhtä lailla riippuvainen yli-
opiston sisäisistä ja ulkopuolisista muutoksista kuin 
muukin yliopistossa annettava opetus. Tälläkin het-
kellä on meneillään ja nähtävillä monia opetukseen 
vaikuttavia asioita: yliopiston organisatoriset muu-
tokset (Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 2012- 
ym.), kandidaattiopetuksen keskittäminen Otanie-
men kampukselle peruskorjattaviin tiloihin vaiheit-
tain 2013 alkaen, tutkinnonuudistus-prosessi sekä 
Factoreiden ja poikkitieteellisten yhteisten maiste-
riohjelmien opetus- ja tietopalvelutarpeet.

Tutkintovaatimuksiin kuuluva kirjaston tarjo-
ama opetus suunnitellaan aina yhteistyössä yliopis-
ton opintohallinnon kanssa (mm. akateemiset komi-
teat) ja toteutuksen tukena tarvitaan toimivaa yh-
teistyötä muiden Aalto-yliopiston toimijoiden kans-
sa. Näistä keskeisimmät kumppanit ovat seuraavat 
tiimit: tutkimuksen strateginen tuki, opetuksen ke-
hittäminen, tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa 
sekä tutkimuksen ja opetuksen arviointi.

TIEDONHANKINTAOPAS

http://lib.aalto.fi /fi /tiedonhankinnan_opas

KUVAHAUSTA JA SEN 
OPETTAMISESTA
Visuaalinen lukutaito koostuu kyvyistä et-
siä, arvioida ja käyttää visuaalisessa muo-
dossa olevaa tietoa ja aineistoa eettisesti. 
Päämääränä on usein uusien visuaalisten 
teosten ja kuvien luominen. 

Kuva on tiedonlähteenä ja opiskelumateri-
aalina keskeinen kaikessa taiteen, visuaa-
lisen kulttuurin ja muotoilun opetuksessa. 
Tarvittava kuva voi olla jokin tietty taidete-
os, esine, tuote tai valokuva tai dokument-
ti, kuten kartta, digitoitu kirja tai käsikir-
joitus. Kuva voi itsessään olla myös tutki-
muskohde. 

Kuvien etsiminen voi osoittautua työlääm-
mäksi kuin esimerkiksi painettujen julkai-
sujen. Vaikka haetaan kuvia, haku perustuu 
kuitenkin aina tekstiin eli kuvaa kuvaile-
vaan metatietoon. Kuva-aineistoa kuvail-
laan kuvatietokantoihin, kuvapankkeihin ja 
internetin avoimiin palveluihin erilaisin 
käytännöin, kun taas tekstiaineiston kuvai-
lu on pitkälti standardoitua ja niiden hake-
minen tuttua monille.

Kirjasto tarjoaa Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun yhteisölle 4 - 6 tunnin mit-
taista Kuvahaun kurssia. Kurssin tavoittee-
na on oppia käyttämään tehokkaasti erilai-
sia kuvatietokantoja sekä käyttämään ku-
va-aineistoa eettisesti ja laillisesti. Kuva-
haun kurssi tilataan kirjastolta yleensä jo 
opintojen alkuvaiheessa oleville opiskeli-
joille, mutta kurssi on hyvin suosittu myös 
maisteri- ja jatko-opiskelijoiden keskuu-
dessa. Koska kuvilla voi elävöittää mitä 
tahansa opetusta ja niitä tarvitaan julkai-
sutoiminnassa, tämän kurssin kysyntä ja 
tarve myös muissa Aalto-yliopiston korkea-
kouluissa varmasti kasvaa.
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Arvokkaat kuva-aineistot talteen ja käyttöön
Aalto-yliopiston Arabian kampuskirjasto ja 
arkistopalvelut Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulussa (ent. Taideteollinen 
korkeakoulu) ovat toimineet yhteistyössä 
kuva-aineistojen hallinnan kehittämisessä 
vuodesta 2004 lähtien. Työn alla on kuva- ja 
mediatietokantapalvelu, johon tallennetaan 
erityyppisiä digitaalisia kohteita: teoksia, 
kuvia, kokoelmia, kuvasarjoja tai 
moniosaisia digitaalisia objekteja. 

Korkeakoulun toiminnan dokumentointia
Tarkoituksena on Aalto-yliopiston taiteiden ja suun-
nittelun korkeakoulun sekä sen edeltäjien ja seu-
raajien opiskelun, tutkimuksen ja taiteellisen toi-
minnan audiovisuaalinen dokumentointi. Hanke on 
edistynyt hyvin sekä kuvatallennuksen että järjestel-
mäkehityksen osalta myös vuoden 2011 aikana. Ku-
via on tallennettu vuodesta 2010 alkaen.

Korkeakoulun toiminnan historian jatkuva tal-
lentaminen on tärkeää ja se on kuva-arkiston pysyvä 
tehtävä, painottaa kirjastossa ja arkistopalveluissa 
työskentelevä Marika Sarvilahti. Hän kertoo innos-
tuneesti vanhojen kuva-aineistojen tallentamisesta 
samalla todeten miten uudet syntyperäiset digitaa-
liset aineistot katoavat kovaa vauhtia. Esimerkiksi 
opinnäytetöiden digitaalisia oheisaineistoja ei tal-
lenneta tällä hetkellä ollenkaan.

Upeat oppilaspiirustukset ensin digitaalisiksi
Vanhoja kuva-aineistoja arkistosta löytyy 100 000 
kuvan ja oppilastyön verran. Oppilastöihin kuuluvat 
aineistot ovat piirustuksia, opinnäytteitä, valokuvia, 
maalauksia, esineitä ja kilpailutöitä. Mukaan mah-
tuu myös monen keskeisen suomalaisen muotoilijan 
ja alan vaikuttajan opiskeluajan töitä. Valokuvia kou-
lun arjesta ja juhlasta (vedokset ja diat) on arkistos-
sa noin 15 000 aina 1800-luvulta asti. Historia elää 
henkilöiden, tapahtumien, näyttelyiden sekä tilojen 
ja rakennusten valokuvissa. Näiden kulttuurihistori-
allisesti arvokkaiden kuvamateriaalien digitaalinen 
tallentaminen kuva- ja mediatietokantaan käynnis-
tettiin keväällä 2010.

Marika Sarvilahti kertoo jatkosuunnitelmista: 
Seuraavaksi aloitamme keramiikan- ja lasitaiteen 
harjoitus- ja lopputöiden kuvaamisen ja luetteloin-
nin. Etenemme myös paljon kysyttyihin valokuva-ai-
neistoihin. Yhteistyökuvioissamme pyrimme siihen, 
että Otaniemen arkkitehtuurin laitoksen kiinnosta-
vaa piirustusarkistoa alettaisiin tallentaa toivotta-
vasti jo lähitulevaisuudessa.

Kuvatallennus on ammattilaisen työtä

Käytännössä kuva-aineistojen digitointi on valoku-
vaamista digikameralla. Joissain tapauksissa käyte-
tään skannereita. Arkiston digitoija, valokuvauksen 
ammattilainen Satu Pirinen valokuvaa aineistot 
arkiston digitointipisteessä, joka on rakennettu yh-
teistyössä valokuvataiteen laitoksen kanssa. Nurk-
kauksen seinät ovat juuri oikean harmaan sävyiset, 

Satu Pirinen ja Marika Sarvilahti 

Tallennustyö aloitettiin oppilaspiirustuksista sommittelu-
piirustuksen kurssilta vuosilta 1906 – 1960, jolloin se oli 
yhteinen kurssi kaikille koulun opiskelijoille. Vuoden 2012 
alussa niitä oli tietokannassa 3 000 kappaletta ja ajalli-
sesti oli päästy 1930-luvulle asti.
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valaistus on neutraali ja tarkoitukseen sopiva. Kuva-
uksessa noudatetaan arkistojen ja museoiden digi-
tointitoiminnan hyviä käytänteitä. Lopputuloksena 
on kaksi JPEG-katselukuvaa, jotka kuvatietokanta-
järjestelmä tuottaa TIFF-muotoisesta master-ku-
vasta. 

Pelkkä kuvien taltioiminen tietokantaan ei riitä, 
vaan visuaalisten aineistojen hallinta on myös nii-
den sanallista kuvailua eli luetteloimista. Standar-
deihin perustuvien luettelointitietojen avulla kuvat 
voidaan löytää, tunnistaa, hallinnoida ja niissä ker-
rotaan kuvien käyttöoikeuksista. Itse kuvista ei saa-
da kaikkia tarvittavia tietoja, vaan niitä on etsittävä 
esimerkiksi oppilaskorteista, vuosikertomuksista ja 
muista painetuista julkaisuista sekä näyttelytiedois-
ta, mikä vaatii ammattitaitoa ja alan tuntemusta.

Kuva-aineistot käyttöön arkistosta

Digitoituja kuva-aineistoja voi hakea omatoimisesti 
arkistossa sijaitsevalta päätteeltä asiakasliittymän 
kautta. Tekijänoikeuksien rajoitusten takia kaikkia 
aineistoja ei voida avata julkiseen käyttöön verk-
koon, mutta arkisto on avoinna kaikille tiedontar-
vitsijoille. Kuvia ovat käyneet etsimässä erityisesti 
muotoilun historian ja taidehistorian tutkijat, opis-

TAITEIDEN JA SUUNNITTELUN 
KORKEAKOULUN KUVA -ARKISTO

http://arts.aalto.fi /fi /services/archive/
photograph/

Maija Heikinheimo: 
Lamellitalon 

tyyppihuoneiston 
sisustusehdotus

Piirustuskokoelma, 1931-
1932, 3. vuosikurssi

kelijat sekä toimittajat, Sarvilahti mainitsee. 
Kuva-aineistot yleensäkin ovat tärkeä tiedonläh-

de korkeakoulun opiskelijoille. Arkistossa tehdään 
asiakkaiden pyynnöstä tiedonhakuja kuva-aineistoi-
hin ja Arabian kampuskirjasto järjestää kuvatiedon-
haun opetusta (ks. sivu 16). 

Arkistoaineistojen käyttö tulee merkittäväs-
ti helpottumaan digitaalisen tallentamisen myötä. 
Näitä korkeakoulun ainutlaatuisia aineistoja ei oltu 
luetteloitu systemaattisesti ennen kuva- ja media-
tietokantahankkeen aloittamista. Tiedonhaku on 
perustunut kortistoihin ja paperimuotoisiin inven-
tointilistoihin. Ongelmina ovat olleet paitsi huono 
löytyvyys ja käytettävyys, myös arkojen arkistoai-
neistojen kuluminen toistuvassa käsittelyssä. Di-
gitaalisesti tallennetut kuva-aineistot on tarkoitus 
säilyttää tulevillekin sukupolville tekniikan kehityk-
sestä riippumatta.
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Julkaisuanalyysi-
palvelua henkilöstö-
valin  tojen tueksi

Kirjasto on tuotteistanut tämän uuden julkaisu-
analyysipalveluksi kutsutun toiminnan, jonka me-
nettelytapoja on rakennettu vuonna 2009 toteutetun 
yliopiston tutkimuksen arvioinnin kokemusten poh-
jalta (RAE-projekti). Kysyntää tutkijoiden julkaise-
misen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta arvioivalle pal-
velulle on ollut ja se näyttää jatkuvan.

Puolueetonta selvitystyötä tilaajille

Tenure track on Aalto-yliopiston keskeisin akatee-
minen urapolku, mikä tarjoaa tutkijoille selkeän ja 
hyvin tuetun urapolun kohti professoritason tehtä-
viä. Tenure track -hauissa (ks. kuva seuraavalla si-
vulla) on kyse laajoista kansainvälisistä rekrytoin-
neista ja näitä koskevat toimeksiannot kirjasto saa 
HR-koordinaattorien välityksellä korkeakouluilta ja 
laitoksilta.– Vuoden 2012 alussa on tehty julkaisu-
analyysejä myös yliopiston omasta julkaisutoimin-
nasta korkeakoulujen kansainvälisiä tieteellisiä tu-
kiryhmiä (Scientifi c Advisory Board) varten.

Kirjasto on puolueeton ja ammattitaitoinen taho 
tekemään tällaisia selvityksiä. Meillä on julkaisujen, 
julkaisuprosessien ja tietokantojen tuntemusta sekä 
tiedonhaun osaamista, kirjaston tutkimuksen ja jul-
kaisemisen tuki -tiimin ja julkaisuanalyysipalvelun 
vetäjä Eva Tolonen toteaa. Tarkoitus on, että tämä-
kin osa Tenure track -rekrytointiprosessia on avointa 
ja läpinäkyvää. Tenure track -analyyseissä kirjastolla 
on käytettävissään tutkijoiden lähettämät julkaisu-
luettelot ja CV:t. Mikäli CV:tä ei ole ollut käytettävis-
sä, laitetaan asiasta huomautus analyysiin.

Analyysit tehdään sitaatiotietokannoista 

Teemme julkaisuanalyysejä asiakkaan valinnan mu-
kaan ISI Web of Knowledge- ja Scopus -sitaatiotie-
tokannoista sekä Google Scholarista, tässä tietyssä 
järjestyksessä, Eva Tolonen kertoo. Useimmat pal-
velun tilaajat haluavat analyysin jokaisen kolmen 
tietokannan pohjalta. Asiakkaat ovat myös voineet 
valita jonkin oman alansa erityistietokannan.

Eva Tolosen mukaan julkaisuanalyysin kesto on 
kiinni hakijoiden määrästä sekä siitä mitkä tieto-
kannat on otettu mukaan analyysiin. Kokemukseen 
perustuva tuntuma on, että perusjulkaisuanalyysi 

Yhteistyössä Aalto-yliopiston HR-palvelu-
jen kanssa kirjasto on tuottanut alkukevääs-
tä 2011 lähtien systemaattista tietoa tutki-
joiden julkaisu toiminnasta yliopiston 
henkilöstö valintaprosesseihin hakemusten 
käsittelyä ja valintapäätöstä helpottamaan.

Tutkimuksen ja julkaisemisen tuki -tiimin ja 
julkaisuanalyysipalvelun vetäjä Eva Tolonen

Julkaisuanalyysin lopputuloksessa on oltava mukana 
tietoa nimenomaan ja vain kyseisen henkilön (hakijan) 
tieteellisestä julkaisutoiminnasta, sitä kuvaavat 
indikaattorit, joita ovat esimerkiksi julkaisumäärät, 
sitaattien määrät ja Hirsch-indeksit. Hakujen tulokset 
tallennetaan  excel-taulukoihin, niihin merkitään 
päivämäärä ja hakuja voidaan tarpeen mukaan täy-
dentää myöhemmin. Jokaisen hakijan julkaisuanalyysi 
toimitetaan eteenpäin erillisellä lomakkeella. 
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(ISI WoS, Scopus ja Google Scholar) vie noin 1 - 1,5 h 
per hakija (yksi tietokanta siis noin 20 - 30 minuut-
tia). Mikäli on haluttu tehtäväksi vielä julkaisujen 
ryhmittely eri julkaisutyyppeihin, vie se aikaa usein 
huomattavasti enemmän, jopa tunti per hakija lisää 
edellisiin tietokantahakuihin. Aikaa kuluu keski-
määräistä enemmän, mikäli kyseessä on esim. aasia-
lainen nimi. Analyysit ovat poikkeuksetta kiireisiä, 
joten niitä tekevien on voitava tarvittaessa siirtää 
muut tehtävänsä syrjään.

Palvelulla on tulevaisuutta

Tämänkaltainen julkaisutoiminnan analysointi ei 
sellaisenaan sovi kaikille tieteenaloille, Aallon pii-
rissä esimerkiksi Taiteiden ja suunnittelun korkea-
koululle. Otaniemen korkeakoulut ja niistä Sähkö-
tekniikan korkeakoulu on työllistänyt kirjastoa eni-
ten julkaisuanalyyseissä, Tolonen sanoo.

Julkaisuanalyysit eivät ole yhdenkään kirjaston 
tietoasiantuntijan varsinainen päätyö. Palveluidea 
on se, että tilauksen tullessa työ jaetaan monen tie-
tosiantuntijan kesken, jotta asiakas saa tehdyt ana-
lyysit nopeammin. Analyysit ovat silti tasalaatuisia, 
sillä prosessi on hyvin ohjeistettu. Tällä hetkellä työ-
hön osallistuu 4 - 5 tietoasiantuntijaa osana muita 
työtehtäviään ja työaikaansa. 

Palvelussa eletään vielä sisäänmenovaihetta, ja 
kirjasto pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan tilaa-
jien tarpeisiin. Toimeksiantojen aikataulutuksessa 

ja kirjaston resurssien riittävyydessä on ollut haas-
teita ja kaikkia kiireellisiä toimeksiantoja ei ole aina 
kyetty hoitamaan. Kun hakijoita voi olla jopa useita 
kymmeniä (max 80), julkaisuanalyysin samanaikai-
nen tuottaminen tiettyyn päivämäärään mennessä 
edellyttää hyvää töiden organisointia. Palvelupro-
sessia kehitetäänkin edelleen yhteistyössä yliopis-
ton henkilöstöpalvelujen ja tutkimuksen tukipalve-
lujen kanssa. Eva Tolonen arvioi julkaisuanalyysien 
olevan hyvin tarpeellinen ja keskeinenkin osa kirjas-
ton uusia palveluja.

Julkaisuanalyysin sijoittuminen Tenure track 
-rekrytointiprosessiin - Kirjasto yhteistyössä HR:n 
kanssa

Julkaisuanalyysipalvelun väkeä - Eva Tolonen, Antti Rousi ja Marja Malmgren
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Vuoden 2011 alussa käynnistettiin julkaiseminen uusissa Aalto-yliopiston 
sarjoissa ja silloiset korkeakoulujen sarjat lopetettiin samalla. Entisen TKK:n 
150 sarjaa lakkasivat ilmestymästä, samoin kävi muillekin korkeakoulujen ja 
laitosten sarjoille. 

Uudistus toteutettiin perusteellisten selvitysten pohjalta vuosi Aalto-yliopiston käynnis-
tymisen jälkeen monen yliopiston sisäisen ja myös ulkopuolisen kumppanin yhteistyönä. 
Tässä kirjastolla oli ja on keskeinen rooli Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun julkaisu-
yksikön vetäjän Annu Ahosen lisäksi. Vilkas yhteistyö eri tahojen kesken julkaisujen teki-
jöiden opastamisessa ja julkaisemisen kehittämisessä jatkuu.

Uudistuksen hyötyjä

Uudistus on selkeyttänyt yliopiston sarjoissa julkaisemista ja tuonut julkaisemiseen mie-
tittyä prosessimaista toimintatapaa. Sarjojen määrä vähentyi todella merkittävästi ja sar-
jajulkaisut tuotetaan yhden kanavan, julkaisualusta-verkkopalvelun, kautta. Tällainen ko-
konaisvaltainen, paljolti itsepalveluun perustuva tuotantotapa ei ole mitenkään tavallista 
yliopistomaailmassa. Uudistuksella on myös tehostettu julkaisemista. Esimerkiksi ISBN-
tunnuksia ei tarvitse enää erikseen hakea eikä jakaa, sillä julkaisu saa ne automaattisesti 
siinä vaiheessa kun julkaisualustalta lähtenyt tilaus on hyväksytty. Julkaisujen yhtenäi-
nen ja hieman tavallisuudesta poikkeava ilme tuo näkyvyyttä Aalto-yliopistolle, mainitsee 
Annu Ahonen listatessaan uudistuksella saavutettuja etuja ja lisää vielä, että Aallon sar-
joissa voidaan julkaista tutkimustyön eri vaiheissa: työpapereita, tutkimusraportteja ja tie-
tysti väitöskirjoja.

Julkaisualustalta kirjapainoon

Julkaisujen tekijät tuottavat julkaisut verkossa Aallon julkaisualustalla, 
josta tilaus ohjautuu kirjapainoon painetun ja/tai elektronisen julkaisun 
tekemistä varten. Väitöskirjat sijoitetaan koko yliopiston yhteiseen väi-
töskirjasarjaan. Muiden julkaisujen kyseessä ollen tekijä valitsee julkai-
sualustalla suomen- tai englanninkielisen sarjan päätieteenalan mukaan 
(suomeksi KAUPPA + TALOUS, TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEH-
TUURI, TIEDE + TEKNOLOGIA tai monitieteinen CROSSOVER) ja sa-
malla on valittava tarkempi julkaisutyyppi, esimerkiksi raporteissa voi 
valita vaikkapa tutkimusraportin ja kokoomateoksissa esimerkiksi konfe-
renssijulkaisun. 

Väitöskirjan tekijöitä tuetaan

Yliopiston väittelijät julkaisevat väitöskirjansa suurelta osin Aalto-yli-
opiston väitöskirjasarjassa (Aalto University publication series DOCTO-
RAL DISSERTATIONS) julkaisualustan kautta. Heille kuten muillekin 
Aalto-sarjoissa julkaiseville on tehty monipuolisesti kattavia ohjeita In-
side-intranetiin suomeksi ja englanniksi. Yksittäisiä julkaisuprosessiin 

Uudet Aalto-julkaisusarjat
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liittyviä kysymyksiä voi lähettää julkaisut@aalto.fi -listalle, jossa vastaavat ns. julkaisutoi-
mikunnan jäsenet eli kirjaston ja Aalto ARTS Booksin julkaisuasiantuntijat.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa jokainen väittelijä saa henkilökohtaista neuvon-
taa julkaisuyhteyshenkilöltä väitöskirjan painatukseen ja myös verkkojulkaisemiseen liitty-
vissä kysymyksissä puhelimitse, sähköpostitse ja neuvontakäynnillä. Useimmat väittelijät 
käyvät paikan päällä kirjastossa julkaisuyhteyshenkilön luona tutustumassa julkaisualus-
tan käyttöön ja keskustelemassa omaan väitöskirjaan liittyvistä seikoista. Samalla käydään 
läpi yliopiston intranetissa Insidessa olevia ja muita ohjeita. Väittelijän tueksi julkaisuyh-
teyshenkilö – myös yhteistyössä kirjapainon kanssa - varmistaa eri tavoin, että tuotannossa 
vältetään mahdollisimman pitkälle korjausvedosten tekeminen ja että väitöskirja valmistuu 
ajoissa julkista esillepanoa varten. Sujuva yhteistyö Kauppakorkeakoulun tohtorikoulutus-
keskuksen kanssa väitöskirjojen painatusasioissa on hyvä pohja neuvontatyölle.

Eri julkaisutyyppien ulkoasu on 
suunniteltu Aallon visuaalisen 

ilmeen pohjalta. Esimerkiksi 
väitöskirjan tekijä voi valita 

kannen värin kahdeksasta Aalto-
väristä ja kuva-alueen muodon 

kolmesta vaihtoehdosta sekä 
ladata mieleisensä kuvan kanteen.
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nätysyleisö, yli 80 850 kävijää, ja vierailijoita riitti 
myös Aalto-yliopiston osastolle. Perinteiseen tapaan 
päivystäjät vastasivat paitsi julkaisuja myös yli-
opistoa ja kirjastoa koskeviin kysymyksiin. Nuoret 
ohikulkijat sai pysähtymään osaston päädyssä esillä 
ollut Aalto-bike, tekniikan ja taiteen korkeakoulujen 
opiskelijoiden yhteisesti kehittämä prototyyppi Aal-
to-kampuksella käytettävästä pyörästä.

Kirjaston panos kirjamessuilla on merkittävä, 
sillä järjestelyihin osallistuvien lisäksi mukana on 
vuosittain noin 25 päivystäjää. 

Kirjasto ja 80 000 
kävijää Helsingin 
Kirjamessuilla 2011
Aalto-yliopiston kirjaston ja Taideteollisen kor-
keakoulun yhteisellä osastolla Helsingin Kirjames-
suilla 2011 Messukeskuksessa oli värikkäästi esillä 
Aalto-sarjoissa julkaistuja väitöskirjoja ja muita 
julkaisuja sekä silloisen TaiK Booksin (2012- Aalto 
ARTS Books) julkaisuja. Osastolla pyöri nonstopina 
yliopiston PPT-esitys ja tarjolla oli yliopistoa ja kir-
jastoa esittelevää materiaalia sekä monen kirjanhar-
rastajan iloksi itse tehtyjä kirjaston kuvallisia kir-
janmerkkejä.

Messukeskuksen valtasi 27. - 30.10.2011 en-
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RFID-tunnisteet sujuvoittavat 
lainausta
RFID-teknologian käyttöä Aalto-yliopiston kirjastossa laajennettiin edelleen 
vuoden 2011 aikana ja työ jatkuu. Kirjat varustetaan RFID-tunnistein, joiden 
avulla on voitu parantaa esimerkiksi lainauksen toimintoja. RFID mahdollis-
taa kohteen tunnistamisen kauempaa sekä nopeammin ja täsmällisemmin 
kuin viivakooditarrat eikä niihin tarvitse kohdistaa tarkasti valosädettä 
kuten viivakoodien tulkitsemiseen. Kirjat varustettiin aiemmin viivakoodi-
tarroilla kirjastossa. 

RFID-tunnisteiden avulla lainaaminen ja palauttaminen on helpompaa, vahvistaa kirjas-
ton RFID-hankkeissa mukana ollut Risto Maijala. Lainaustapahtumissa sattuu vähem-
män virheitä, lisäksi lukeminen on yksinkertaisempaa, sillä kirjaa ei tarvitse käännellä 
lukijan säteen alle tiettyyn asentoon. Itsepalveluautomaatit ovat asiakkaille varmempitoi-
misia samoista syistä. Muita etuja ovat kokoelmien inventoinnin helpottuminen ja myös 
kirjojen suojauksen parantuminen.

Laitteet kehittyvät koko ajan. Esimerkiksi kulunvalvontaportit tulevat aikaisempaa 
älykkäämmiksi ja niiden avulla voidaan seurata etänä kirjaston kävijämääriä ja mahdol-
lista hävikkiä. Kustannuksetkaan eivät ole ongelma, Maijala kertoo, sillä RFID tunnisteen 
hinta on tällä hetkellä jo sama tai edullisempikin kuin elektromagneettinen hälytysnauha + 
viivakooditarra. 

Aalto-yliopiston kirjastossa ja erillisissä kirjastoyksiköissä 
Otaniemen kampuksella on tarkoitus siirtyä kokonaan RFID-tun-
nisteiden käyttöön. Otaniemen kampuskirjaston aktiivikäytössä 
olevien kirjojen kokoelma (25 000 nidettä) varustettiin tunnistein 
kesän 2011 aikana ja syksyllä aloitettiin sarjakokokoelmien käsitte-

ly. Lainausautomaatti, 
hälytysportit ja lainaukseen tarvittava laitteis-
to päivitettiin tai vaihdettiin kokonaan toimi-
viksi sekä RFID:tä että viivakoodeja lukevina. 
Samanaikaisesti tarroituksen kanssa koko-
elmissa tehdään tarvittavia poistoja. Arabian 
kampuskirjastossa on aloitettu keväällä 2012 
kokoelmien karsinta tulevaa RFID-tarroitusta 
varten. Töölön kampuskirjaston kokoelmat on 
jo varustettu RFID-tunnisteilla ja lainauksessa 
käytetään siellä yksinomaan RFID-tekniikkaa.

Uljana Stelmahova inventoi 
Otaniemen kampuskirjaston 
kurssikirjoja.

RFID (Radio Fre-
quency IDentificati-
on), eli radiotaajui-
nen etätunnistus on 
menetelmä tiedon 
etälukuun ja -tallen-
tamiseen käyttäen 
RFID-tunnisteita, eli 
tageja. RFID-tunnis-
te tai saattomuisti 
on pieni laite, joka 
voidaan sisällyttää 
tuotteeseen valmis-
tusvaiheessa tai 
liimata siihen 
jälkikäteen tarralla. 
RFID-tunnisteet 
sisältävät antennin 
voidakseen lähettää 
ja vastaanottaa 
radio taajuisia 
kyselyitä RFID-lähe-
tin-vastaanottimelta. 

http://
fi.wikipedia.org/wiki/

RFID

RFID-tunnisteita oli 
laitettu aineistoihin 

vuoden 2012 
alussa jo noin 

100 000 kappaletta
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Aalto-suoralla kirjat 
tutkijan työpöydälle
Kirjojen toimituspalvelu Aalto-suora säästää työaikaa, sillä yksinker-
taisen verkkolomakkeen täyttämällä saa haluamansa kirjat Aalto-yli-
opiston kirjaston kokoelmista suoraan ja maksutta työhuoneeseensa. 

Hyvän vastaanoton saanut palvelu muotoiltiin kir-
jaston tuotteistamiskoulutuksessa aikaisempien HSE-
suora- ja TKK-suora -palvelujen pohjalta ja sitä kehi-
tetään entistä laajemmaksi aineistonvälityspalveluksi. 

suora
Aalto

Alli kokoaa asiakkaalle 
tiedot Otaniemen ja 
Töölön kirjastojen 
aineistoista
Aalto-yliopiston kirjaston kaksi kokoelmatietokantaa, Helcat (Töölö) ja TEEMU (Otanie-
mi), yhdistyivät helmikuun 2012 alussa Alli-tietokannaksi. Valmistelutyötä tehtiin kam-
puskirjastoissa vuoden 2011 aikana. Tietokanta sisältää tiedot yliopiston Otaniemen ja 
Töölön kirjastoissa olevista julkaisuista, myös e-kirjoista. 

Modernimpi, kolmikielinen, asiakkaan 
käyttöliittymä helpottaa tietokannan käyttöä. 
Helcatin ja TEEMUn tutut toiminnot ovat käy-
tössä uudenlaisessa asussa. Olipa kirja alun pe-

rin kumman tahansa kampuskirjaston kokoelmissa, voi noutopaikaksi 
valita Otaniemen tai Töölön. Henkilökunta-asiakkailla on samat laina-
ajat kuin muilla asiakkailla, mutta heiltä ei peritä myöhästymissakkoja.

Arabian kampuskirjaston käytössä oleva Arsca-tietokanta, jossa 
osallisina on myös muita taideyliopistoja, jäi toistaiseksi yhdistymisen 
ulkopuolelle.

lliA

AALTO-SUORA

http://lib.aalto.fi /fi /services/
lending/aalto-direct/

ALLI-TIETOKANTA

https://alli.linneanet.fi /

Säästä aikaa 
ja vaivaa – 
Aalto-suora

Allissa on tiedot 
460 000 julkaisusta 
(tammikuu 2012)
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Tutkijanhuone 
maksutta käyttöön 
Aalto-yliopiston Arabian kampuskirjastossa 
on kahdeksan tutkijanhuonetta, joiden käyt-
töön myönnetään hakemuksesta käyttöoikeus 
kaksi kertaa vuodessa. Huoneiden jaossa 
etusijalle asetetaan korkeakoulun tutkija-
koulutettavat sekä Suomen Akatemian rahoi-
tuksella työskentelevät korkeakoulun omat 
tutkijat, joilla ei ole työhuonetta korkeakou-
lussa. Hyvä työtila ei ole tutkijoille itses-
täänselvyys. 

Ossi Kallioinen

Kausi, jolle olet saanut tutkijanhuoneen: Sain tut-
kijanhuoneen käyttööni ensimmäisen kerran aloit-
taessani väitöskirjaopintojani eli syksyllä 2009. En-
simmäinen jakso kesti elokuulle 2010. Toinen jakso, 
jota parasta aikaa käytän, alkoi syksyllä 2011 ja se 
kestää elokuun loppuun 2012. 
Mistä sai tietoja tutkijanhuoneista: Saadessani 
hyväksymispäätöksen tohtoriopintoihin keväällä 
2009, aloin heti kysellä talosta tutkijanhuonetta. 
Olin omatoimisen aktiivinen, ja minut ohjattiin kir-

jastoon, josta sain Riitta-Liisa Leskiseltä ohjeet 
tutkijahuoneen hakuun. Valitettavasti työhuone on 
vain vuodeksi kerrallaan, mutta onneksi yhden vä-
livuoden jälkeen sain toisen tilaisuuden, jonka olen 
käyttänyt mielestäni yhtä tehokkaasti.
Miksi hait tutkijanhuonetta: Hain kummallakin 
kertaa tutkijanhuonetta voidakseni maksimoida 
opinnot mahdollisimman tehokkaasti.
Työhuoneen merkitys: Näin mielestäni tapahtui-
kin. Sain kaikki pakolliset opinnot suoritettua jo 
ensimmäisen lukuvuoden aikana. Työhuoneen an-
siosta kykenin kirjoittamaan kaikki esseet ja muut 
kirjalliset työt luentojen välillä eikä aikaa kulunut 
turhaan matkusteluun ja työpisteen etsiskelyyn, 
kuten välivuoden aikana, jolloin käytössäni ei ollut 
tutkijanhuonetta. Se oli onnetonta ja työn edistymi-
sen kannalta hieman tehotonta aikaa, juuri siksi, et-
tei mitään voinut jättää avoimeksi seuraavaa päivää 
varten. 
Miten käytät huonetta: Käytän huonetta päivit-
täin ja poikkeuksetta kuutena päivänä viikossa. Osa 
ajasta menee lukemiseen ja osa kirjoittamiseen. Sen 
lisäksi kirjaston läheisyys auttaa materiaalin han-
kinnassa.
Terveiset: Terveiseni kirjastolle on ensinnäkin ISO 
kiitos erinomaisesta yhteistyöstä, jonka toivon jatku-
van senkin jälkeen, kun olen saanut työni valmiiksi.
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ARABIAN KAMPUSKIRJASTON 
TUTKIJANHUONEET
https://into.aalto.fi/display/fidoctoraltaik/
Tutkijanhuoneet

Salu Ylirisku

Miksi hait tutkijanhuonetta: Väitöskirjan loppuun 
saattamiseksi.
Mistä sai tietoja tutkijanhuoneista: Sain tiedon 
Riitta-Liisa Leskiseltä, joka ansiokkaasti tiedottelee 
erilaisilla listoilla näistä.
Kausi, jolle olet saanut tutkijanhuoneen: 18.1.2012 
- 30.8.2012
Työhuoneen merkitys: Huone on erittäin tärkeä ja 
on tarjonnut minulle keskittymisrauhaa, että saan 
väitöskirjani valmistumaan. Olen ollut muotoilun 
laitoksella tutkimusryhmän vetäjänä ja en pysty 
muotoilun laitoksen tiloissa saamaan riittävää sy-
ventymisilmapiiriä aikaiseksi. Oman huoneen saa-
minen oli ihan ehdoton juttu ja olen saanut väitös-
kirjastani jo kasaan kokonaisvedoksen.
Miten käytät huonetta: Käytän huonetta väitös-
kirjan tekemiseen. Oma tekemiseni rytmi on ehkä 
hieman erikoinen, sillä kirjoittaessani teen töitä ym-
päri vuorokauden tyyliin ensimmäinen parituntinen 
kotona ennen lasten heräämistä, sitten aamupäivän 
parituntinen tutkijanhuoneessa, ruokailu ja päivä-
unet. Iltapäivällä vielä parituntinen ja lasten mentyä 
nukkumaan saatan tehdä vielä hetken. Kun kirjaa 
tekee näin intensiivisesti, on minulle ehdoton edel-
lytys, että pääsen rauhalliseen tilaan, jossa voin kes-
kittyä ilman häiriöitä, ja joka sallii minun myös ottaa 
päiväunet.
Terveiset: Olen tosi kiitollinen, että olen saanut 
huoneen käyttööni! Väitöskirjani valmistumisen 
kannalta tämä järjestely nopeuttaa tekemistä ja te-
kee elämän paljon siedettävämmäksi.
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Ekologisuutta ja maanmittausta: 
näyttelyitä kirjastossa

Muotoilun kestävät ideat

Alkusyksyn 2011 aikana Aalto-yliopiston kampuskirjastot tarjosivat tilat LeNS-hankkeen 
kilpailun tulosten esittelyyn. Näyttelyssä tuotiin esille kestävää tuote- ja palvelusuunnit-
telua, esim. opiskelijoiden uusia, kekseliäitä ja yllättäviäkin ideoita yliopistokampusten 
kehittämiseen. LeNS (Learning Network on Sustainability) oli EU-rahoitteinen projekti 
(2007 - 2010), jossa mukana oli alkujaan seitsemän muotoilukoulua Euroopasta ja Aasias-
ta. Aalto-yliopistosta mukana oli Taideteollinen korkeakoulu.

 ■ Arabian kampuskirjasto, Aralis-galleria 29.8.-30.9.2011
 ■ Otaniemen kampuskirjasto 29.8.- 17.9. 2011
 ■ Töölön kampuskirjasto 23.9.-14.10.2011

Vuosisadan mittarit

Vuosisadan mittarit -näyttely oli esillä Otaniemen kampuskirjastossa 1.12.2011 - 30.3.2012. 
Alaa entuudestaan tuntematon näyttelyvieras saattoi tutustua maanmittauksen saloihin 
ja kehityslinjoihin. Saamaan aikaan näyttely muistutti siitä suomalaiseen yhteiskuntaan 
merkittävästi vaikuttaneesta työstä, jota maanmittauksen parissa on tehty kuluneen sadan 
vuoden aikana. 

Näyttelyn oli valmistanut teollistumisen historian oppiaine ja sen kokosivat Sampsa 
Kaataja, Anne Vähätalo sekä Panu Nykänen.
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Suomi toimii vuonna 2012 isäntänä maailman suurimmassa kansainvälisessä kirjasto- ja 
tietopalvelualan konferenssissa: IFLA World Library and Information Conference. Jär-
jestyksessään jo 78. IFLA-konferenssi järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 11. - 17. 
elokuuta 2012. Tapahtuman teemana on "Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowe-
ring". Osallistujia on ollut vuosittain 3 000 - 4 000.

Suurtapahtuma tuo näkyvää julkisuutta kirjastoalalle, ja se tarjoaa mahdollisuuden 
esitellä Suomen edistyneitä verkkoratkaisuja ja kirjastokäytäntöjä kansanvälisillä fooru-
meilla.

Aalto-yliopiston kirjasto on osaltaan ollut aktiivinen vaikuttaja konferenssijärjeste-
lyissä ja itse konferenssiviikon aikana useita kirjaston työntekijöitä osallistuu asiantunti-
joina vapaaehtoistehtäviin ja pitää posteriesityksiä. Arabian kampuskirjasto on yksi pää-
järjestäjistä taidealan kaksipäiväisessä satelliittitapahtumassa IFLA Satellite & ARLIS/
Norden Conference and Annual Meeting ART Now! Contemporary Art Resources in a Lib-
rary Context. Lisäksi kaikki Aalto-yliopiston kampuskirjastot ovat mukana konferenssin 
kirjastovierailuohjelmassa. 

Kirjaston tietoasiantuntijoiden Antti Rousin, Kirsi Heinon 
ja Virpi Palmgrenin esitys hyväksyttiin Tampereen satelliittiko-
koukseen The Road to Information Literacy: Librarians as Faci-
litators of Learning.

Tietoasiantuntijoiden Ellen Karhulammen ja Marika Sar-
vilahden esitys hyväksyttiin Art Now!- satelliittikokoukseen 
Helsingissä.

Poster-esityksenä on tarkoitus esitellä valmisteilla olevaa palvelu-urajärjestelmää yh-
teistyössä Aalto-yliopiston HR-palvelun kanssa otsikolla Developing a Service Career Sys-
tem for an Academic Library - Case Aalto University. 

Aalto-yliopiston kirjasto
IFLA-konferenssissa

AMMATTITAIDOLLA ETEENPÄIN

http://iflasatellitetampere2012.wordpress.com

http://www.arlisnorden.org/programme.html

IFLA 2012
http://www.ifla2012.fi/
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Uusia ideoita kansainvälisestä yhteistyöstä

Eurooppa Australia

Kanada

Puerto Rico

Vancouver

Melbourne

San Juan

Harrogate

Tartto

Varsova

Praha

München

Geneve
Wien

Barcelona

Berliini

Lontoo

Norrköping

Lilleström
Tukholma

Tietoasiantuntijamme kävivät hakemassa uusinta 
tietoa ja palveluideoita sekä luomassa yhteyksiä 
erilaisissa konferensseissa ja kokouksissa laajemmalti 
Euroopassa ja myös muissa maanosissa vuoden 2011 
aikana. Samalla oli tilaisuus tehdä tunnetuksi Aalto-
yliopiston toimintaa kollegoille.
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Kirjastossa kolmannessa polvessa - 
Anu Kangasaho
Haastattelussa tietoasiantuntija, 
harrastajasuunnistaja Anu Kangasaho 

Vähän taustastasi: Olen lähtöisin Lohjalta. Opiske-
lin aluksi kasvatustieteitä, historiaakin ja myöhem-
min Tampereen yliopistossa informaatiotutkimusta, 
olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Välissä suoritin 
kirjastomerkonomin tutkinnon Keravalla.
Oletko halunnut töihin nimenomaan kirjastoon: 
Kouluaikana en ajatellutkaan, että kirjastossa voi 
olla töissä. Olin lapsena usein lauantaisin ”äidin 
apuna” omia hyllytyksiä tekemässä kirjastossa las-
tenosastolla, sillä äitini oli töissä kirjastossa. Olen jo 
kolmannen polven kirjastotyöntekijä. 

Halusin alun perin opettajaksi, minkä huomaa 
opinnoistanikin, mutta niin se ei sitten mennytkään, 
sillä en päässyt OKL:ään kahdesta yrityksestä huoli-
matta. Huomasin vähitellen, että kirjastossa on niin 
monenlaista tekemistä ja vaihtoehtoja. Itse asiassa 
opetan aika paljon työssäni, mihin olen tyytyväinen.
Oletko ollut muissa kirjastoissa töissä: Kirjas-
to-opintojen aikana olin töissä lyhyehköjä jaksoja 
Tampereen kaupungin kirjaston eri toimipisteissä 
ja niistä erityisesti pääkirjastossa. Olin töissä myös 
Lohjalla yleisessä kirjastossa. 
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Mistä lähtien olet työskennellyt Töölön kampus-
kirjastossa. Miksi hait: Tilanne oli ihan tavanomai-
nen eli olin valmistunut yliopistosta ja hain töitä. 
Vaikka minulla oli kokemusta lähinnä yleisistä kir-
jastoista, en ollut mitenkään sulkenut tieteellistä 
puoltakaan pois. Muistin hakuilmoitusta lukiessani, 
että kävin Keravan opintojeni aikana tutustumis-
käynnillä Helecon tietokeskuksessa. Erikoiset latti-
aikkunat jäivät tuolta reissulta mieleen!
Tehtäväsi Aalto-yliopiston kirjastossa, tiimit joi-
hin kuulut: E-aineistojen hankinta, käyttöön aset-
taminen, niihin liittyvä opastus ym. on yksi tärkeim-
mistä tehtävistäni. Sitten olen mukana tietopalvelun 
päivystyksissä ja opetan tiedonhakua ryhmille ja yk-
sittäisille opiskelijoille. Tuo tarkoittaa Töölön kam-
puskirjaston startteja: gradustartteja ja kandistart-
teja. Olen satunnaisesti myös lainauksessa. Kokoan 
toimintaan liittyvät erilaiset tilastot Töölön osalta. 
Tiimeistä kuulun e-aineisto-, infopäivystys- ja ope-
tustiimiin.
Mitkä ovat asiakaspalvelu- ja opetustehtävien 
ilon aiheita ja mitkä ehkä haasteita: Vuorovaiku-
tus asiakkaiden kanssa on työni parhaita puolia. Se 
kun asiakas saa sellaista tietoa ja aineistoa, mitä on 
tullut etsimään tai sellaistakin mitä ei osannut kai-
vatakaan. Ja kun gradustarteissa huomaa miten ope-
tus menee perille, osataan esittää kysymyksiä, nuo 
tilanteet ovat mukavia. Haasteellisiakin tilanteita 
tietenkin on: aina ei pystytä ainakaan tarpeeksi no-
pealla aikataululla löytämään sitä mitä toivotaan. 
Opetuksessa tulee joskus tilanteita, joissa joudun 
oikeasti perustelemaan miksi tiedonhakutaitoja tar-
vitsee opetella. Se ei taida olla aina selvää nuorille.
Mikä on ehdottomasti parasta työssäsi: Tyytyväi-
set asiakkaat, kun on löydetty ratkaisu tiedontar-
peeseen tai asiakas on oivaltanut jotain. Samallahan 
sitä on itsekin oppinut jotain ja kokee onnistumisen 
tunnetta. Asiakaspalvelussa palaute on niin välitön-
tä. E-aineistoista tulee palautetta lähinnä silloin kun 
niissä on ongelmia, muuten ei juurikaan.
Miten olet kokenut muutoksen Aalto-yliopiston 
kirjastoksi: Tulin töihin Töölön kampuskirjastoon 
siinä vaiheessa kun Aalto-yliopistoon oltiin jo siirty-
mässä. Minun ei ole tarvinnut oppia pois vanhoista 

tavoista. Epävarmuutta on toki ollut ja on odoteltu 
päätöksiä. Muutokset ovat heijastuneet koko työyh-
teisöön, myös uusiin työntekijöihin, jotka olivat kui-
tenkin vähän eri tilanteessa kuin pitkään kirjastossa 
työskennelleet.
Harrastat suunnistusta. Mitä se merkitsee sinul-
le: Se on elämäntapa, suunnistaminen on tärkeä osa 
elämääni. Harrastus tarttui kotoa, sillä meillä kaikki 
suunnistivat. Kilpailen edelleen harrastusmielessä, 
mutta en enää lähde kauemmaksi kotoa vaikkapa 
SM-kilpailuihin. Olen mukana myös Aalto-yliopis-
ton suunnistuksen fi rmaliigan joukkueessa. Nuo-
rempana kiersin tosi aktiivisesti kisoja. 

Suunnistamisessa on itse asiassa aika paljon sa-
maa kuin työssä kirjastossa ja tiedon hakemisessa. 
Siinäkin etsitään, haetaan ja löydetään valiten eri 
vaihtoehtojen välillä. Samaan lopputulokseen voi 
päätyä useamman eri reitin kautta. 

Harrastuksena suunnistus on siinä mielessä 
hyvä, että sitä ei tarvitse välttämättä lopettaa mil-
loinkaan jos vain terveyttä riittää. Sarjoja on jopa yli 
90-vuotiaille. Tiedänpä sellaisenkin pariskunnan, 
jossa kuski on 90 vuotta täyttänyt. He huristelevat 
kisoista toiseen omalla autollaan Keski-Euroopassa-
kin. Ainoa ongelma heillä on se kun kilpailuaikataulu 
on niin kiireinen, ettei ehdi nähtävyyksiä tarpeeksi 
katselemaan.
Mitä muuta harrastat: Sukututkimusta – vaikka en 
olekaan vielä ihan siinä iässä, hmm… Löysin kouluai-
kana äidin tekemät sukuselvitykset ja kun olen vielä 
ollut aina historiasta kiinnostunut, niin aloin teke-
mään omaa tutkimustani. Sekin on ollut kimmok-
keena, että äidin puoleiset isovanhempani ovat Kar-
jalasta kotoisin. Sinne ei niin vain ole voinut mennä 
käymään. 
Missä olet töissä 20 vuoden kuluttua: Tämä ala 
muuttuu niin voimakkaasti. Kun ukkini oli töissä 
kirjastossa, oli kaunis käsiala plussaa. Saattoihan 
siten saada hankintamerkinnöistä selvää. Nyt ovat 
ihan muut asiat arvossaan. Ehkä työ kirjastoissa 
ja tietopalveluissa on 20 vuoden kuluttua entistä 
enemmän neuvontaa ja opettamista: Kyllä minä olen 
edelleen kirjastossa töissä: ala tuntuu omalta.
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Vähän taustastasi: Olen kotoisin Perämeren perukoilta Simosta, sieltä minne se ydinvoi-
mala oltiin lähellä sijoittaa. Hyvinkin lähelle synnyinkotiani se olisi tullut itse asiassa.

Valmistuin 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulusta kirjasto- ja tietopalvelun tra-
denomiksi. Sitä ennen kävin vuosituhannen vaihteessa harharetkeni Oulun yliopistolla 
sähkötekniikkaa kokeilemassa, mutta en missään vaiheessa päässyt oikein sisään siihen 
maailmaan.
Miten kiinnostuit kirjastoalasta, miksi olet kirjastossa töissä: Lukiossa minussa jyl-
läsivät kai aika pitkälle ulkopuoliset ihanteet, koska luonnontieteissä menestyin mel-
ko hyvin. Diplomi-insinööriksi päätyminen, kirjaimellisesti, oli jotenkin luontevaa siinä 
vaiheessa. Niiden opintojen kariutuessa piti miettiä, mitä oikeasti haluaa tässä elämässä 
tehdä. Silloinkaan ei kirjasto ollut vielä mielessä varsinaisesti, vaan yksinkertaisesti luin 
erilaisia koulutusoppaita ja niiden sisältöjä. Halusin mielekästä opiskeltavaa, sellaisen 
paketin kursseja joiden sisältö kiinnosti. Kirjastoalan tarjonta oli monipuolisen oloista, ja 
sitten aloin miettiä vasta sitä, miltä tuntuisi työskennellä kirjastossa. Tieteellinen kirjasto-
työ tuntui jo ennen valmistumista kiinnostavammalta, koska opintojen aikana työskentelin 
yleisessä kirjastossa, jossa ajoittain koin joutuvani jonkinlaiseen ”varasosiaalityöntekijän” 
rooliin ilman minkäänlaista koulutusta sille alalle.

Hyvässä työpäivässä on luovia 
elementtejä - Jaakko Marttila
Henkilökuvassa tietopalvelusihteeri Jaakko Marttila
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Mistä lähtien olet työskennellyt Otaniemen kam-
puskirjastossa: Vapusta 2007 lähtien. Hain muun 
muassa sinne, koska alan työtilanne Oulun seudulla 
oli ihan mahdoton. Mikään ei varsinaisesti pidätellyt 
opiskelupaikkakunnalla, joten puolisen vuotta töitä 
ympäri Suomea haettuani oli helpottavaa, kun ni-
menomaan pääkaupunkiseudulla tärppäsi.
Tiimit joihin kuulut ja tehtäväsi: Kuulun moniin 
tiimeihin, mutta varsinaisesti paikallispalvelussa, 
viestinnässä ja e-aineistoissa olen aktiivinen jäsen. 
Muissa tiimeissä roolini on vähäisempi. Käytännös-
sä siis työpäiväni koostuvat Otaniemen kampuskir-
jaston asiakaspalvelusta, www-sivujemme päivittä-
misestä, e-aineistojen toimivuuden varmistamisesta 
ja isosta määrästä muita pienempiä tehtäviä.
Miten kirjaston olisi hyvä käyttää sosiaalista me-
diaa; mitä se mielestäsi edellyttäisi: Tähän men-
nessä kirjasto on minusta onnistunut tuomaan it-
seään esiin parhaiten Aalto-yliopiston henkilöstön 
sisäisessä Yammer-yhteisössä. Siellä on helppo tart-
tua käyttäjien selvästi työhön liittyviin ongelmiin ja 
näkemyksiin kirjaston näkökulmasta, ja samalla kir-
jasto kokonaisuutena saa näkyvyyttä.

Iso tieteellinen kirjasto on tietyssä laitosmai-
suudessaan haasteellinen kohde tuoda esiin kaikelle 
yleisölle suunnatussa sosiaalisessa mediassa, kuten 
Facebookissa. Meillä pitäisi olla jatkuvasti vaihtu-
via teemoja ja tapahtumia, joiden varaan voisimme 
rakentaa vapaamuotoisempaa viestintää. Jos sosi-
aalisesta mediasta haluttaisiin enemmän irti, pitäisi 
koko kirjaston toiminnan olla luonteeltaan vuoro-

vaikutteisempaa. Sen sijaan, että olisimme pelkkä 
työ- ja opiskeluväline, ”aineistopalvelu”, meidän 
pitäisi olla myös elämyksiä tarjoava vaikuttaja. Sitä 
en taas osaa sanoa, onko tuollaiseen edellytyksiä ja 
onko se tarkoituksenmukaista.

Yammer-esimerkin myötä olen taipuvaisempi 
uskomaan, että rajatumman käyttäjäyhteisön some-
palvelut sopivat ehkä meidän tapaiselle kirjastolle 
paremmin. Ehkä tulevaisuudessa kuvaan tulee joku 
sellainen opiskelijoille tarkoitettu some-kanava, jos-
ta opiskelijat tavoittaisi nimenomaan opinto- ja tie-
donhakuasioihin liittyen.
Millainen on hyvä työpäivä: Hyvä työpäivä pitää 
sisällään sekä rutiineja että jotain luovempaa ele-
menttiä, kuten vaikkapa jonkun visaisen ongelman 
ratkaisemisen, oli se sitten asiakkaan tai kollegan 
pulma. Sopivassa suhteessa ajatusta vaativaa hom-
maa sekä toisaalta ”aivot narikassa” puuhailemista.
Mitä harrastat, miten vietät vapaa-aikaasi: Kont-
rasti rauhalliseen päivätyöhön täytyy olla, ja sitä 
saan usein ei niin kauhean sovinnaisesta kulttuu-
ritarjonnasta, kuten musiikista, tietokonepeleistä, 
elokuvista sekä kirjoista. Rauhallinen arki on kiva 
asia, mutta ruudulla, kaiuttimissa ja kirjan sivuilla-
kin pitää rytistä ja ryskyä kunnolla. Lemmikkeinä on 
lisäksi yksi jemenin kameleontti sekä pari krokotii-
liskinkkiä.
Harhakäsitys mikä (asiakkailla) kirjastoista voi 
olla: Miehet kirjastotyöntekijöinä edelleen häm-
mentävät ihmisiä joskus. Olen esimerkiksi joutunut 
aika monesti selittämään, että en ole siviilipalvelus-
mies tai muuten jonkun pakon sanelemana täällä, 
vaan ihan aikuisten oikeasti töissä.
Suurin kohteliaisuus, jonka olet kirjastosta kuul-
lut: Pakko sanoa, että varsinaisesti minua ei kosketa 
se, jos joku ylistää kirjaston aineistoja todella mahta-
viksi ja kattaviksi. Suurimpia kohteliaisuuksia ovat 
ehkä ne iloisesti yllättyneet, joskus jopa hämmenty-
neet ilmeet asiakkaan kasvoilla, kun joskus palvelu 
onnistuu ylittämään hänen odotuksensa muullakin 
tavoin kuin vain tarjoamalla tarvitun tietoaineiston 
joko paperilla tai tiedostomuodossa. Näissä tilan-
teissa voi kuvitella, että hän kertoo ahaa-elämykses-
tään ehkä eteenkinpäin.
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Yhteistyöstä iloa ja hyötyä 
asiakaspalvelukoulutuksessa
Hyvässä asiakaspalvelussa on palasten osuttava kohdalleen, tarvitaan oikeaa 
palveluasennetta, vuorovaikutustaitoja, yhteispeliä sekä pohjaksi toimivaa 
työilmapiiriä ja monenlaista tietotaitoa. Kirjastojen toimintaympäristön ja 
organisaatiorakenteiden pölyt ovat moneen kertaan pyyhkiytyneet viime 
vuosien aikana. Muutokset edellyttävät myös palvelutaitojen päivittämistä ja 
ylläpitämistä.

Koulutustarpeeseen reagoitiin Aalto-yliopiston kir-
jastossa ja Helsingin yliopiston kirjastossa, jotka 
ovat yhdessä kehittäneet moduleista koostuvan asia-
kaspalvelukoulutuksen henkilökunnalleen. Koulu-
tusta suunniteltiin vuoden 2011 aikana, ja syksyllä 
2011 oli avaustilaisuus. Ensimmäisessä vaiheessa 
koko koulutukseen kutsuttiin molemmista kirjas-
toista yhteensä 45 osallistujaa. Tavoitteena on saada 
yhteinen ymmärrys ja käsitys laadukkaasta asiakas-
palvelusta, kerrata asiakaspalvelun käytänteitä sekä 
kouluttaa vähitellen koko asiakaspalveluhenkilö-
kunta. Koulutuksen läpikäyneet saavat asiakaspal-
velupassin. 

0. Koulutuksen avaustilaisuus - Kick-off 
passiin 

1. Moduuli - Vuorovaikutustaidot 
palvelutilanteissa 

2. Moduuli - Milloin kysyn Helkalta, milloin 
Nelliltä, milloin Googlelta? Tiedonhaku 
asiakaspalvelussa 

3. Moduuli - Tietosuoja ja tekijänoikeudet 
asiakaspalvelussa 

4. Moduuli - Mitä kirjaston asiakaspalvelu 
tarkoittaa? (Viimeisen moduulin sisältö 
lyödään lukkoon vasta, kun on saatu 
palautteet kaikista moduuleista.)
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Koulutuksen suunnittelun kaksi avainhenkilöä 
kertovat:

Vastaajina alla ovat Matti Raatikainen, asiakaspal-
velupäällikkö, Aalto-yliopiston kirjasto ja Kirsi Luuk-
kanen, palvelupäällikkö, Helsingin yliopiston kirjas-
to, keskustakampuksen kirjasto.  

Miten koulutusta on suunniteltu? 
Ensimmäiset keskustelut käytiin kesällä 2011. Mie-
timme pienellä porukalla mikä on asiakaspalvelu-
koulutuksen tarkoitus ja tavoite, kenelle kaikille 
suuntaisimme koulutuksen. Päädyimme jo ensim-
mäisessä palaverissa moduulirakenteeseen ja siihen, 
että olisi hyvä, jos kaikki kävisivät koulutuksessa. 
Siitä tulisi osa perehdytystä. Keskustelua ja suun-
nittelua jatkettiin syksyllä ja lopulta päätettiin, että 
aloitetaan koulutus vasta keväällä 2012, jolloin luku-
kausi on vasta alkamassa.
Tapaamisissa HYKin porukoiden kanssa. 

Ketkä kaikki ovat tai ovat olleet tässä suunnitte-
lussa? 
Helsingin yliopiston kirjastossa suunnitteluun osal-
listui sekä koulutussuunnittelijoita, IL-informaatik-
ko että palvelupäällikkö.
Seuraavaan tapaamiseen tulee palvelupäälliköitä 
myös muilta kampuksilta. Aalto-yliopiston kirjaston 
puolelta mukana olen (ainakin toistaiseksi) ollut vain 
minä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Aallossa osallistujia ei ole millään tavalla valikoitu, 
mukaan on päässyt ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kaikille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita joko 
paikallisesti tai verkossa. Käytännössä toivomme, 
että kaikki kävisivät pitkällä aikavälillä koulutuksen.

Onko suunnittelussa ja toteuttamisessa ollut joi-
tain periaatteita, miten aiheet on valittu?
Periaatteena on ollut antaa koulutusta asioista, joita 
asiakaspalvelussa tarvitaan. Asiakaspalveluhenki-
lökunnan osaamisen laajentamisesta voitaisiin var-
maankin puhua. Kouluttajat on valittu sen mukaan, 
että heillä on sellaista annettavaa jota tarvitsemme ja 
että he ovat tunnetusti hyviä kouluttajia. 
Halusimme toisaalta tuoda uusia ja raikkaita aja-
tuksia kirjaston ulkopuolelta, kuten Alkosta ja vuo-
rovaikutuskouluttajalta (Annika Juonela). Toisaal-
ta halusimme myös nostaa kirjastojen osaamista ja 
suunnittelutyötä esille. Mietimme mitkä asiat ovat 
kirjaston asiakaspalvelussa universaaleja, kaikille 
yhteisiä tietoja ja taitoja. Sisällön pitäisi sopia mo-
lempien yliopistojen asiakaspalveluhenkilöstölle. 
Viimeisen kerran jätimme tarkoituksella avoimem-
maksi oppimistilaisuudeksi, jossa voidaan käsitellä 
opittua oman työn ja oman kirjaston näkökulmasta.

Matti Raatikainen

Kirsi Luukkanen
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Mitä etua ja haittaa yhteistyöstä koulutussuunnittelussa mielestäsi on?
Yhteistyöstä on pelkästään hyötyä. Henkilökunnan tarpeita tunnetaan laajemmin, samoin 
tarjolla olevia kouluttajia. 
Etuna on näkökulman avartaminen ja pidemmän yhteistyön alkaminen. Haittapuolia on 
vaikeampi löytää, ehkä pieniä käytännön pulmia, jotka lähinnä ovat hidasteita, esim. mo-
lemmilla yliopistoilla on omat verkkoympäristönsä.

Miten uskot koulutuksen auttavan (passin saaneita)?
Toivoisin, että tieto lisääntyy ja rohkeus asiakkaan kohtaamiseen kasvaa. Lisäksi on tärke-
ää tietää, että meillä kaikille on sama, yhteinen ymmärrys siitä, millaista on hyvä asiakas-
palvelu.
Koulutuksen sisällössä tulee varmasti esille sellaisia asioita, joita osallistujat eivät ole tien-
neet. Lisäksi verkostoituminen eli tutustuminen toisten kirjastojen henkilökuntaan on arvo-
kasta. 

Entä asiakkaita?
Asiakkaat hyötyvät aina enemmän, kun heitä on palvelemassa jatkuvasti omaa osaamistaan 
täydentävää henkilökuntaa. 
Henkilökunta on entistäkin motivoituneempaa ja taitavampaa.

Aiotaanko koulutusta toistaa myöhemmin?
Kyllä, aluksi ainakin kerran lukukaudessa. Viimeistään sitten, kun kaikki ovat suorittaneet 
koko passin, toivoisin, että voisimme pitää ”Asiakaspalvelun puolipäiväinen” -tilaisuuksia 
kerran lukukaudessa, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita ja joihin kutsutaan aina jokin 
ulkopuolinen puhuja.
Kyllä, tarkoitus on tehdä tästä ikiliikkuja. 

Asiakaspalvelu-
koulutuksen 
aloitustilaisuus 
13.1.2012
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Kampuskirjastot

Arabian kampuskirjasto

Postiosoite:

PL 31000

00076 AALTO

Käyntiosoite:

Hämeentie 135 A, Helsinki

Asiakaspalvelun puhelinnumero:

050 406 6916

Asiakaspalvelun sähköposti:

kirjasto-arabia@aalto.fi

Otaniemen kampuskirjasto

Postiosoite:

PL 17000

00076 AALTO

Käyntiosoite:

Otaniementie 9, Espoo

Asiakaspalvelun puhelinnumero:

(09) 470 24111

Asiakaspalvelun sähköposti:

kirjasto-otaniemi@aalto.fi

Töölön kampuskirjasto

Postiosoite:

PL 21270

00076 AALTO

Käyntiosoite:

Mechelininkatu 3 D, Helsinki

Asiakaspalvelun puhelinnumero:

(09) 470 38423

Asiakaspalvelun sähköposti:

kirjasto-toolo@aalto.fi

Aalto-yliopiston kirjasto

http://lib.aalto.fi


