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TIIVISTElMA 

Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjaston tietotekniset visiot laa
dittiin vuonna 1989. Visioiden laadinnassa kaytettiin seuraavia mene
telmia: SWOT ja siihen liittyva arvoanalyysi, historiallinen analyysi 
laitteista, ohjelmistoista ja koulutuksesta. Koko kirjaston henkilosto 
osallistui kirjaston atk:n kehittamisseminaariin ja lopuksi jarjestet
tyyn tyokokoukseen. Kirjaston johtokunta hyvaksyi lopullisesti visiot. 

Nykytilan kuvaukset, tavoitetila ja kehittamisideat laadittiin jokai
selle palvelulle, tuotteelle ja perustoiminnolle seka henkilostolle 
samoin kuin laitteille, verkoille, ohjelmistoille ja tiloille. 

Lahiajan kehittamisvaihtoehdot laadittiin kirjastojarjestelmalle seka 
laitteille ja ohjelmistoille. Kirjaston tietotekniikan hyodyntamiseen 
liittyvat visiot on kasitelty asiakkaiden, kokoelmien ja palvelujen 
kannalta. 





Tietotekniset visiot Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjastos
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1. Tietotekniset visiot Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjastossa 

Tama raportti on jalkikateen toimitettu kuvaus vuonna 1989 toimeenpannusta 
hankkeesta, joka tuotti tietotekniset visiot kirjaston atk:n kehittamisen 
tueksi. 

Kirjaston tietotekniset visiot oli laadittava nopealla aikataululla kevaalla 
1989, koska korkeakoulut olivat laatimassa omia tietoteknisia visioitaan ope
tusministeriolle. Alusta a"lkaen kirjastossa oltiin sita mielta, etta tyo kan
nattaa tehda huolella ja tulevaisuutta varten. Kirjastolla on syyta olla sel
kea kuva, minne pain ollaan menossa. 

Katse oli suunnattava myos vuosituhannen vaihteeseen. Jo tassa vaiheessa on 
pystyttava arvioimaan, millaista teknistieteellinen tiedonvalitys tulee ole
maan ensi vuosituhannella ja milla tavalla tietotekniikka vaikuttaa kirjaston 
palveluihin. 

Tyon suunnitteli ja johti tyoryhma, johon kuuluivat kirjastonjohtaja Arja
Riitta Haarala, vt. suunnittelija Kaija Jaaskelainen sihteerina seka kirjas
toamanuenssi Maija Helander. 

Opetusministerion alustavan paatoksen mukaan kirjasto tulee liittymaan vuonna 
1991 tieteellisten kirjastojen valtakunnalliseen atk-verkkoon Linneaan. Kan
sallisen suunnitelman mukaan tata vaihetta edeltaa nykytilan kuvaus, kirjaston 
organisaation ja tyonjaon perusteellinen selvittaminen ja tarpeen mukaan muut
taminen vastaamaan ajan vaatimuksia. Tietotekniikan laajamittaisella kayt
toonotolla on mahdollista vapauttaa henkilokuntaa aikaa vievista rutiinitehta
vista ja nain luoda paremmat mahdollisuudet kaytettavissa olevien voimavarojen 
suuntaamiseen palvelujen kehittamiseen. 

Valtakunnallinen jarjestelma ei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkiin tamanhetki
siin ongelmiin eika ole syyta jaada odottamaan sen tuloa. Kirjastossa on toi
mintoja, joille on loydettava automatisointimenetelmat mahdollisimman nopeas
ti. 

Kirjaston nykytilaa, tavoitetilaa ja kehittamisideoita kuvattiin tietoteknii 
kan kannalta. Nykytilan kuvaukset on laadittu kirjastokeskeisesti siita syys
ta, etta kuvauksia kaytetaan myos valtakunnalliseen kirjastojarjestelmaan 
liittymiseen tarvittavassa esisuunnittelussa. Kehittamisideoissa on esitetty 
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seka muutaman kuukauden sisalla alkavat hankkeet etta pitemman aikavalin 
ideat. Niinikaan ei ole kiinnitetty huomiota idean innovatiivisuuteen eika 
laajuuteen, vaan pienimmatkin ideat on kirjattu, mikali ne vain ovat kirjaston 
kayton kannalta merkittavia. 

Raportin kahdessa vi;meisessa kappaleessa esitetaan lahiajan kehittanlismahdol
lisuudet ja tulevaisuuden vis;ot. Lahiajan kehittamistavoitteet on laadittu 
kahdesta viiden vuoden aikavalille. Visio;ssa sen sijaan suunnataan katse ens; 
vuosituhannelle. Tahan raporttiin ei ole laadittu kehittamisvaihtoehtojen ta
loudellisia laskelmia. 

1.1 Kehittamisymparisto 

Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjaston paatehtavana on tuottaa korkea
koulun opetuksen, opiskelun, tutkimuksen ja hallinnon kayttoon laadullisesti 
ja maarallisesti tarkoituksenmukaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Korkeakou
lussa tehtavan tyon tukemisen ohella kirjastolla on merkittava osuus paitsi 
Pirkanmaan alueella myos valtakunnallisesti teknisen tietohuollon kehittami
sessa. 

Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjasto on kolmikymmenvuotisen olemassa 
olonsa aikana muotoutunut Suomen toiseksi suurimmaksi tekniseksi kirjastoksi. 

Kirjasto toimii korkeakoulun vuonna 1983 valmistuneessa paarakennuksessa, jos
sa silla on tilaa kahdessa kerroksessa kaikkiaan noin 4 000 neliota. Arkkiteh
tuurin osastossa on oma osastokirjasto. 

Teknillisten korkeakoulujen kirjastot ovat yleistieteellisia yliopistokirjas
toja paremmassa asemassa sikali, etta korkeakouluyhteisossa tyoskentelevat 
ovat tottuneet kayttamaan tietoteknisia 1aitteita. Nain uuden tekniikan kayt
toonotto kirjastossakin kay helpommin. Kehysorganisaation edistyksellisyyden 
ansiosta kirjaston on myos jatkuvasti ponnisteltava pystyakseen ennakoimaan 
teknisen kehityksen suomat mahdollisuudet ja 011akseen edel1akavijana uusien 
valineiden ja jarjeste1mien kayttoonotossa. 

Suomi on ollut edistyksellinen maa esimerk'iksi teleksin ja suorakayttoisten 
tiedonhakujen kaytossa. 01isi luontevaa, jos uudet tekniikat otettaisiin kir
jastossa kayttoon myos nyt, kun niita on tarjolla. Tietysti osa tekniikoista 
ja menetelmista on kallista toteuttaa, mutta varmasti on mahdollisuuksia myos 
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koyhan miehen ratkaisuihin. 

1.2 Menetel.at 

Tietoteknisia visiota 1aadittaessa menete1mana kaytettiin va1tionhal1innon ke
hittamiskeskuksen kehittamissuunnite1missa kaytettyja menetelmia. Tarkeana pi
dettiin koko henki1oston osallistumismahdollisuutta. Vahemmalle jai ympariston 
selvittaminen, mutta siita oli saatavissa tietoa muista aikaisemmin tehdyista 
hankkeista. 

Ensimmaisessa palaverissa 22.3.1989 ryhmien esimiesten kanssa paatettiin alus
tavista suuntaviivoista. Paatettiin tehda historiallinen analyysi, nykytilan 
kuvaus, SWOT seka hahmotella kehittamiskohteet. 

Visioiden laatimiseen kirjastossa pantu tyopanos oli runsas kaksi kuukautta. 

1.2.1 Kirjaston atk:n kehitta.isseminaari 

Puolen paivan mittainen kehittamisseminaari jarjestettiin 31.3.1989. Vakinai
sen henki10kunnan lisaksi mukana oli myos tilapaiset, joiden oletettiin tuovan 
mukanaan tuoreita ajatuksia ja erilaisia ideoita. Seminaarissa esitettiin 
aluksi katsaus kirjaston atk-menneisyyteen seka nykytilan kuvaukset. Lisaksi 
oli alustus tietotekniikan suomista mahdol1isuuksista kirjastossa. 

Pienissa ryhmissa tehtiin SWOT-analyysi eli ryhmatyona kerattiin kunkin omaan 
kokemuspiiriin nojautuen kirjaston atk-asioihin liittyvat kokemukset ryhmitel
tyna seuraavasti: 

vahvuudet mita/mika on hyvin 
heikkoudet mita ongelmia ja vaikeuksia on 
mahdollisuudet mita haasteita 
uhkat mika voisi haitata tulevaa toimintaa. 

SWOT-tu10ksista tehtiin arvoanalyysi. Ta110in jokainen sai mahdo11isuuden vai
kuttaa uudelleen. Tarkoitus oli nimenomaan kasite11a ehdotuksia arvotetussa 
jarjestyksessa. 

http:Menetel.at
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Arvoana1yysin asteikko oli seuraava: 

Vahvuudet + = vahvuus on syyta yl1apitaa 
++ = vahvuus on ehdottomasti yl1apidettava 

Heikkoudet + = heikkous on syyta poistaa 
++ = heikkous on poistettava valittomasti 

Mahdollisuudet + = mahdollisuus on syyta kayttaa hyodyksi 
++ = mahdol1isuus on ehdottomasti hyodynnettava 

Uhat + = uhka on pyrittava va1ttamaan 
++ = uhka on ehdottomasti valtettava 

1.2.2 Palvelu-. tuote- ja toimintokuvaukset 

A1ustavat nykyti1an kuvaukset kirjaston palve1ui11e 1aaditiin jo kehittamisse

minaariin. Jokaiselle palvelulle, tuottee11e ja toiminnolle laadittiin tarken

nettu kuvaus nykytilasta seka tavoitetilasta. Lisaksi kirjattiin kehittamisi

deoita, joita saatiin SWOT-ana1yysin mahdo11isuuksista tai jotka muuten tuli 

vat mieleen. 

Tama tyo tehtiin kehittamisvastuussa olevien informaatikkojen ja kirjastonhoi

tajien toimesta. 


1.2.3 Loppukasittely 

Valmis raportti kasiteltiin 12.5.1989 kirjaston tyokokouksessa, johon kaikki 
voivat osallistua. Nain yhteisesti hyvaksytty raportti lahetettiin johtokun
nalle. 

Johtokunta hyvaksyi visiot lopullisesti 19.5.1989. 
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2. Tietotekniikan kaytt6mahdollisuudet kirjastoissa 

Korkeakouluissa kirjastojen ja tietopalveluiden kayttajat ovat tottuneet kayt
tamaan uutta tekniikkaa paivittaisessa tyossaan. Tietokonelukutaitoa pidetaan 
yleisvaatimuksena siina kuin lukutaitoakin. 

Tietokoneen kayttoonoton ja jarjestelmien yleistyessa muillakin aloilla ollaan 
siirtymassa sahkoiseen aikakauteen, joka antaa kirjastolle uusia mahdollisuuk
sia. Tama ei tarkoita sita, etta kirjan asema jollain tavoin olisi vaakalau
dalla. Kulttuurimme on hyvin kirjasidonnainen, jopa sahkoista tietolahdetta 
ajatellaan usein kirjan muotoisena. Tietyn tyyppiset tietolahteet, kuten tau
lukkoteokset ja tiivistelmajulkaisut, sopivat kuitenkin paljon paremmin sah
koisille valineille. Haku niista helpottuu huomattavasti. 

Suuri vaara lienee kuitenkin siina, etta emme ole tarpeeksi innovatiivisia uu
sia menetelmia ja tuotteita kayttoonotettaessa vaan pitaydymme liiaksi van
haan. Tama on usein mainittu syyksi esimerkiksi kirjastojarjestelmien ongel
miin. 

Korkeakoulukirjastot ovat voineet laajentaa toimintaansa maksullisen palvelun 
suuntaan. Sen myota kirjastot ovat voineet lisata palvelujaan yha enemman ul
kopuolisille asiakkaille. Samalla on myos avautunut mahdollisuus uudenlaisiin 
palveluihin, joihin muuten ei olisi ollut varaa. Nain saatiin esimerkiksi suo
rakayttoiset hakujarjestelmat laajalti kayttoon 1970-luvulla. 

Tiedonvalityksen oleellinen parantuminen antoi voimakkaan kehityssysayksen 
siirryttaessa tietoyhteiskuntaan. Alkuvaiheessa kehittyivat sanomanvalitys eri 
muodoissa, tietokanta- ja teletietopalvelut ja tiedonhakupalvelut. Naita pal
veluja on jo yleisesti saatavilla. Palvelujen ja kayttajien maaraa lisaavat 
nopeat vaylat ja kotimikrot. Oleellista on, etta tiedonvaihto reaaliaikaistuu. 

Kuvan kasittelyn mukaantulo aiheuttaa uuden kehitysjakson, jonka pioneerivaihe 
on juuri menossa. Taman vaiheen palvelutarjontaan kuuluvat monipalveluverkot 
ja elektroninen julkaisutoiminta. 

Kansainvalisissa yhteyksissa kirjastojen ja tietopalveluiden tulevaisuutta ka
siteltaessa ovat tulleet esille merkittavina kehitystekijoina sahkoposti ja 
elektroninen julkaiseminen, paikallisverkot, lasertulostimet ja valikoidut on
line palvelut julkaisemisessa seka erilaiset yhdyskaytavaratkaisut. 
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2.1 Valtakunnallinen kirjastojarjestel.a 

Opetusministerio on paattanyt, etta korkeakoulukirjastot siirtyvat keskitetys

ti kayttamaan VTLS (Virginia Tech Library System) -kirjastojarjestelmaa. Lai

tetoimittaja on Hewlett-Packard. (Opm:n kirjelma 19.4.1988 kirjastojen tieto

jenkasittelyjarjestelmaa koskevat puitesopimukset). 


Linnea (Library Information Network for Academic Libraries) on yhteishanke, 

mika koostuu kolmesta osakokonaisuudesta: 

1 kirjastokohtaisista jarjestelmista, joi11a hoidetaan kunkin kirjaston 


omat toiminnot 
2 yhteisjarjestelmasta, joka tarjoaa pa1ve1uita kirjastokohtaisil1e jar

jestelmil1e 
3 tietoliikennepalveluista, joilla hoidetaan kirjastojenvalinen tieto

jensiirto ja yhteydet yhteisjarjestelmaan. 

Korkeakoulun tehtavana on irroittaa riittavat voimavarat seka jarjestelman 
kayttoonottoa, koulutusta etta jatkuvaa kayttoa varten. Opetusministerio hoi
taa korkeakoulun esittamat tarvittavat maararahat va1tion tulo- ja menoar
vioon, korkeakoulun tapauksessa vuodel1e 1991, osittain jo vuodelle 1990. 

Kayttoonotto organisoidaan projektin muodossa ja se tulisi asettaa noin puoli 
vuotta tai vuosi ennen installointiajankohtaa. Kussakin korkeakoulussa asete
taan projektiryhma, jossa ovat edustettuina laite- ja ohjelmistotoimittaja, 
opetusministerio, korkeakoulu, laskentakeskus ja kirjasto. 

Rahoitusvastuut on jaettu siten, etta opetusministerio vastaa sovellusohjel
mistosta, osasta laitteista, kayttokustannuksista seka osittain takautuvasta 
luetteloinnista. Kayttoonottovaiheen lisatyovoima tulisi palkata opetusminis
terion mukaan lyhytaikaisista tyosuhderahoista tai kausi- ja ruuhka-apulaisten 
palkoista. Laitteiston osalta opetusministerio tulee paattamaan tasosta ensim
maisen jarjestelman installoinnista saatujen kokemusten perusteella. 

2.2 Tietotekniikan tulo ja vaikutukset korkeakoulukirjastoihin 

Opetusministerion ja valtiovarainministerion tuen turvin tehtiin Tampereen 
yliopiston kirjastotieteen ja informatiikan laitoksel1a vuosina 1985-1986 sel
vitys tietotekniikan tulosta kirjastoihin. Tampereen teknillisen korkeakou1un 
kirjasto oli yksi ko1mesta tutkimuksessa mukana 011eesta kirjastosta. 
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Projektissa keskityttiin kasittelemaan tieteellisten kirjastojen tietoteknii 
kan kayton laajuutta, siirtymavaiheen ja muutoksenhallinnan luonnetta, tyon 
organisoinnin kysymyksia, tyon tieto- ja taitovaatimuksia, henkiloston koulu
tuskysymyksia seka tietotekniikan kayton tarkoituksenmukaisuutta. 

Tietotekniikan tulo kirjastoihin oli vaikuttanut lahinna tyon luonteeseen, ei 
niinkaan tyotehtaviin. Muutosta aikaisempaan verrattuna oli entista suurempi 
suunnittelutyo, yhteistyo eri tahojen kanssa, tyon muuttuminen saannellymmak
si, teknisen kehityksen seuraaminen ja muutokseen sopeutuminen. 

Koulutukseen liittyvat asiat tulivat voimakkaasti esille. Koulutuksessa ja pe
rehdytyksessa todettiin olleen puutteita ensimmaisten jarjestelmien suunnitte
lu- ja kayttoonottovaiheessa. Henkiloston koulutustoiveet olivat kaytannonla
heisia, omaan tyohon liittyvia. Koulutuksen odotettiin rajautuvan entista pa
remmin tiettyihin kohderyhmiin. Taydennyskoulutuksen rinnalle esitettiin myos 
muita vaihtoehtoisia tiedonhankintatapoja. Yleinen toteamus oli, etta suunnit
tellJssa mukanaolo, riittava koulutus ja tiedotus luovat tietotekniikan kaytos
sa tarvittavat yleiset valmiudet. 

Projektiryhma antoi siirtymavaiheeseen ja muutoksen hallintaan liittyen muun 
muassa seuraavan suosituksen 

IIjotta kirjastot selviaisivat riittavan hyvin tietotekniikan aiheutta
mista vaatimuksista ja muutoksista, tulisi niilla jarjestelmien ins
tallointivaiheessa olla mahdollisuus palkata seka atk- etta toteutta
vaa henkilokuntaa tai kayttaa konsulttiapua. Atk-henkiloston tarve 
saattaa jaada pysyvaksi." 

2.3 Uudet menetel.at kirjastoissa ja tietopalveluissa -projekti 

Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjastossa tehtiin Tinfon avustuksen tur
Yin kirjastojen ja tietopalveluiden uusia menetelmia kasitteleva projekti 
vuonna 1987. 

Laajan kirjallisuusselvityksen lisaksi jarjestettiin asiantuntijakokous, jossa 
arvioitiin tietopalveluiden tulevaa tekniikkaa. Seuraavassa raportoidaan pide
tyn asiantuntijakokouksen tuloksia. 

Suomessa on opetusministerion alaisille tieteellisille kirjastoille valittu 
yhteinen valtakunnallinen kirjastojarjestelma, VTLS. Kirjastot liittyvat kui

http:menetel.at
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tenkin tahan jarjestelmaan suhteellisen hitaasti ja tasta syysta kannattaa 
harkita erilaisia valivaiheen ratkaisuja ennen varsinaiseen kirjastojarjestel 
maan siirtymista. 

Videotex- eli teletietopalvelu kiinnosti asiantuntijoita ja se koettiin kir
jastoon sopivaksi palveluksi, erityisesti asiakaskayttoon. Sita voidaan kayt
taa myos yhdyskaytavana tiedonhakujarjestelmiin. Talla hetkella Posti- ja te
lelaitoksen Telesammon kautta on kaytettavissa mm. Teknillisen korkeakoulun 
Tenttu-tietokannat. Ammattila;skayttoon teletietopalvelut ovat hitaita ja li 
saksi tiedon taltiointi on vaikeaa. 

Kirjastopalveluiden ilmaisperiaatteesta asiantuntijat halusivat pitaa kiinni, 
joskin se saattaa vaikeuttaa uus;en menetelmien ja palveluiden kayttoonottoa. 
Esimerkkina otettiin asiakkaiden itse tekemat tiedonhaut, jotka saattavat tul
la hyvinkin kalliiksi kirjastolle. 

Elektroninen ju"lkaiseminen katsottiin tarkeaksi alueeksi kirjastojen kannalta, 
koska se ilmeisesti tulee lisaantymaan voimakkaasti tulevaisuudessa. Jo nyt 
esimerkiksi ymparistoon liittyva tieto on siirtymassa sahkoisille valineille. 
Suuri osa kasikirjoituksista tekniikan alalla on jo sahkoisessa muodossa ja 
vain jakelu tapahtuu perinteisesti. 

Kolmenkeskeinen tiedonvalitys antaa mahdollisuuksia kehittaa tietopalveluita 
etapalvelun suuntaan ja mahdollistaa uusien palvelujen tuotekehittelyn. Sen 
katsottiin sopivan etaisinformaatikko-palveluun. Talloin kayttajina voisivat 
olla myos yritykset. Toisaalta informaatikon voisi kutsua konsultiksi haun 
ajaksi. Haittana olisi, etta hakuun kaytetty aika pitenisi ja mikali tietokan
ta olisi aikaveloitteinen myos hakuklJstannukset silloin nousisivat. 

2.4 Kirjasto- ja tietopalvelujen kayttoon soveltuvia atk-teknisia ratkaisuja 

Tiedonhakujarjestelmissa sahkopostia on voitu kayttaa jo pitkaan muun muassa 
julkaisujen tilaamiseen ja viestien lahettamiseen. Kirjastot ja tietopalvelut 
eivat kuitenkaan ole kayttaneet kovinkaan paljon hyvakseen elektronista postia 
eivatka muuta sanomanvalitysta. Kaytto tulee kuitenkin laajenemaan standar
doinnin myota. Kehittamismahdollisuuksia loytyisi seka kauko- etta tietopalve
lussa. Yleensakin tietoliikenneverkkojen kayttoa tulisi lisata. 

Euroopan yhteison kaynnistamat projektit kokeilevat suurten tekstitietomaarien 
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siirtamista paikasta toiseen. Alun alkaen oli tarkoituksena kayttaa satelliit 
tivalitteista tiedonsiirtoa, mutta korvaavat tekniikat mm. neljannen ryhman 
telekopiolaitteet ja laserlevyt ovat tehneet sen taloudellisesti lahes kannat
tamattomaksi. 

Kirjasto- ja tietopalveluiden yhteydessa integroidulla ratkaisulla tarkoite
taan palveluita, joiden tuottamisessa, yllapitamisessa ja kaytossa hyodynne
taan monenlaista laitetekniikkaa, eri muodoissa olevaa tietoa, uusia tietolii 
kenneratkaisuja ja Inuita palvelumahdollisuuksia. Englannissa esimerkiksi on 
1980-1uvun puolivalissa alkanut QUARTET -projekti, jonka tarkoituksena on no
peuttaa ja tehostaa tiedonvaihtoa tutkimusyhteisojen valilla. Birminghamissa 
on erikoistuttu tietokonekokouksiin, Hatfieldissa CD-ROM sovellutuksiin, Lon
toossa dokumenttien siirtoon ja Loughhorough'ssa hypertextiin ja kayttajatut
kimuksiin. Samantyyppisia projekteja on kaynnissa myos muualla. 

Uusi tietotekniikka tulee muuttamaan kirjaston kokoelmakasitetta. Vain osa ko
koelmista on paikan paalla kaytettavissa. Suuri osa on jossain muualla haetta
vissa esille jonkinlaisen laitteen valityksella. Kirjaston kannalta on siis 
merkittavaa miten tekijanoikeuskaytanto kehittyy. Jo nyt nakyy merkkeja voi
makkaasta privatisoitumisesta. Videoilla on tiukempi tekijanoikeus, niita ei 
saa lainata luvatta. Samoin tietokoneohjelmistoille halutaan lakiin lainaus
kieltoa. Jostain syysta uudet valineet mielletaan taysin erilaisiksi kuin esi 
merkiksi kirja. 

Kirjastojen kokoelmat ovat alkaneet jo muuttua. Monet kirjastot ovat hankki
neet kokoelmiinsa tietoa joko levykkeilla tai CD- tai muilla optisilla levyil
lao CD-tekniikka sopii myos niille, joille online haut tulevat kalliiksi tai 
yhteydet eivat ole riittavan hyvat. 

CD-levyilla on talla hetkella saatavissa eri tyyppista kirjallista aineistoa 
kuten sana-, tietosana-, kasikirjoja, tiivistelma- ja viitetietojulkaisuja. 
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3. Tietotekniikan kiyttoonotto: historiallinen analyysi 

Kirjaston kayton kannalta tarkeimmat vaiheet atk:n kayttoonotossa TTKK:n kir
jastossa on koottu seuraavaan taulukkoon. 

1975 

1976 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

laitteet 

P/NOP 30 

P/VDU 210 

P/VDU 202 (2) 

P/VDU 202 (2) 

K/Tally 


P/VDU 202 

K/Microline 


M/MikroMikko 2 

P/Facit 4431 


P/VDU 202 

K/Facit 

M/IBM PC/XT 

P/Facit 4431 


M/IBM PC/XT 

M/Mu 1t itech 

M/MikroMikko 2 (2) 

K/Ol ivetti 


l/H itach i cd 

K/Citizen 120 D 

M/IBM PC/XT (2) 

K/Sperry 


M/Atomica 

M/Wyse (3) 

Sagem (teleksi) 

l/Hitachi CD (3) 

K/Sperry 


P/Falco (5) 


jarjestelmat 

onlinehaut 

lehtiluettelo 

lehtikierto 
dipl.tyOluettelo 
pitklla ik. la inat 

luokitus 

Sesam 

All-in-l 

rak.tal.tietok. 
DIN 
hankinta 
Teko 

lehtikierto 
pitkllaik.lainat 

lehtiluettelo 
as i antunt. rek. 
TRIP 

Takiti-tietokannat 
kolmiyhteydet 

henkilostokoulutus 

kirjastoautomaatio (30 pv) 

nliytt6plllltetyOhOn liittyvll suunnittelu (2 pv) 

kirjastoalan atk-koulutus (1 pv) 

toimistoautomaatio (17.5 pv) 

atk:n kehittllmisvastuukoulutus (40 pv) 

kirjasto-Itietopalvelualan atk-koul. (26 pv) 


atk-peruskurssi ja ohjelmointi ( 4 pv) 

kirjasto-Itietopalvelualan atk-koul. (15 pv) 


mikrokurssi (8 pv) 

tekstinkllsittelykursseja (15 pv) 

kirjasto-Itietopalvelualan atk-koul. (9 pv) 


pc-peruskursseja (20 pv) 

tekstinklisittelykursseja (21.5 pv) 

kirjasto-Itietopalvelualan atk-koul. 16,5 pv) 


tekstinkasittelykursseja (14,5 pv) 

pc-peruskursseja (5,5 pv) 

kirjasto-Itietopalvelualan atk-koul. (24 pv) 


tekstinkasittelykursseja 

kirjasto-Itietopalvelualan atk-koulutusta 

TRIP-koulutusta 


(K • klrjoitin; l • cd-lukija; M • mikrotietokone: P • plillte) 
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4. Strategia-analyysi SWOT-tekniikan avulla 

TTKK:n kirjaston henkilokunta on keskuudessaan analysoinut kirjaston nykytilaa 
ja tulevaisuutta SWOT-tekniikalla. Kartoituksella haluttiin selvittaa muun 
muassa seuraavia asioita: 

mit~ vahvoja puolia kirjastossa on ja mita niiden yllapitamiseksi voi

daan tehda, 

mita heikkoja puolia kirjastossa on ja miten ne voitaisiin minimoida, 

mita mahdollisuuksia kirjastolla on ja miten ne voitaisiin kayttaa 

hyodyksi seka 

mita sisaisia ja ulkoisia uhkatekijoit~ kirjastolla on ja nliten nama 

uhat voitaisiin minimoida. 


Analyysissa tuli esiin runsaasti asioita, jotka esitet~~n ryhmiteltyin~ 
1 palvelut 
2 henkilosto 
3 laitteet, verkot ja tilat 
4 kehysorganisaatio ja ulkoiset tekijat. 

N~ihin kohdistuvat kirjaston vahvat ja heikot puolet seka mahdollisuudet ja 
uhkatekijat esitet~an henkilokunnan painottamassa tarkeysj~rjestyksessa. Heik
kouksien, mahdollisuuksien ja uhkien kohdalla on kommentoitu eri nakokohtia, 
jotta k~visi se1vemmin i1mi, mita kyseess~ 01eval1a nakokohda11a tarkoitetaan. 

4.1 Palvelut 

Vahvuudet 
Kirjat ovat nayttoluettelona (SESAM) 
Uusi tekniikka on kaytossa myos asiakkail1a 
Aukioloajat 
Joidenkin rutiinien hoito on nopeutunut 
Uusimman tiedon haku on suhteellisen nopeaa ja he1ppokayttoista 
K~yttajat ovat teknisesti taitavia 

Heikkoudet 
Rationalisointi viivastyy odoteltaessa ministerion jarjeste1yj~ 

ei ole syyta jaada odottelemaan VTLS:aa, vaan rationalisoidaan 
tai automatisoidaan ne toiminnot ja palvelut, jotka ovat pi
kaisen jarkeistamisen tarpeessa 



20 


Tietokannat ovat puutteelliset, muun muassa lehdet ja suurin osa kir
joista puuttuvat atk-rekisterista 

tietokantoja tullaan jatkuvasti taydentamaan 
Integrointi puuttuu, ei yhteista luetteloa kokoelmista 

yhtenaista jarjestelmaa ei saada ennen VTLS-jarjestelman tuloa 
Palvelut ovat hitaita, on ruuhkatilanteita 

tulee tarkistaa vastaako kirjaston organisaatio ja tyonjako 
taman hetken tarpeita 
kirjaston organisaation ja tyonjaon tarkistaminen tulee uudel
leen esille VTLS-jarjestelmaan siirryttaessa 
osa ruuhkatilanteista on sellaisia, joihin kirjasto ei voi 
vaikuttaa: tenttien jalkeinen palautusten maara, parin suuren 
kaukolaina- tai hankintaehdotusnipun saapuminen samanaikaises
ti 

Jarjestelmien opastus on vajavaista 
heikkous liittyy henkiloston vahyyteen 
opastavan henkiloston tulee sitoutua tiettyyn tapaan jarjes
telmien kayttoa opastettaessa, esim. hae (eika h), ja (eika ,) 

Palvelut ovat kalliita 
suhteellinen kasite, asiakkaatkin ovat montaa mielta 

Tietokantojen ulkopuolinen kaytto on rajoitettua 
TRIP-jarjestelma tuo osaltaan parannusta vuoden 1989 kuluessa 

Kirjasto on vaikeakayttoinen 
tahan liittyy aiemmin mainittu yhtenainen opastustapa: peruso
pastuksessa ei ehka ole tarpeen antaa liian paljon ohjeita 
kartoitettava pahimmat vaikeudet 

Mahdollisuudet 
Integrointi 

tama saavutetaan kokonaisjarjestelmaan siirtymisen myota 
Itsepalvelukaytto 

asiakkaille tulisi tehda opastustietokanta (TANTTI), josta 
loytyisi tietoa muun muassa hyllyluokista, luokituksesta, kir
jaston henkilokunnasta eli mista saa tietoa/apua mihinkin 
asiaan 
CD-ROMit 
asiakaspaatteita tarvitaan lisaa 
pyritaan minimoimaan se aika, jolloin paatteet ovat suljettui
na 

Kirjatietokannan kaytto korkeakoulun verkossa 
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SESAMin kehittaminen tassa vaiheessa ei ole kovin perusteltua, 
silla kirjatietokanta voidaan laittaa TRIP-jarjestelmaan 
TRIP-jarjestelman myota kirjat tulevat olemaan haettavissa 
kirjastossa joka yksikossa sarnoin kuin laitoksilla 

Rationalisointi 
karhunnan rationalisointi mikroa kayttaen on mahdollista 
luokituksen syottoa suoraan SESAMiin harkittava 

Uudet tietokannat 
uusia tietokantoja pyritaan tekemaan tarpeen mukaan 
kayttoa loytyisi erilaisille fulltext-tietokannoille kuten 
esimerkiksi diplomitoiden tiivistelmat, raportit, matkakerto
mukset 
tietokantoja: tutkimusrekisteri, ohjelmistotietokanta 

Kirjojen takautuva luettelointi 
kirjojen takautuva luettelointi on mahdollista suoraan SESA
Miin 
on mahdollista luettelo;da IBM-laitteilla ja Teko-ohjelmalla, 
VTKK:ssa naista tehta;s;in filmikortit. Tama aineisto ei tuli 
si SESAMiin, mutta se voitaisiin vieda TRIP-jarjestelmaan 
on mahdollista luetteloida IBM-laitteilla VTLS:aan HYK:n ko
neeseen, jossa on kapasiteettia. Tiedot olisivat kaytettavissa 
vasta sitten kun TTKK:n kirjasto on VTLS:ssa 
sarjajulkaisujen varastotietojen yhdistaminen TRIPin sarjoihin 
takautuva luettelointi vaatii henkilostoa (8-10 henkilotyo
vuotta tai 600 000 mk) 

Tiedonvalitys nopeutuu, palvelut paranevat 

elektronisen postin hyodyntaminen 

verkkojen hyodyntaminen 


Uusimuotoiset kokoelmat 
uudenlaisten aineistojen hyvaksikaytto kuten esim. kuvajulkai
sut (ISDN-verkon kehityksen myota), levykelehdet (PC-Life) 

Tietokannat ulkopuoliseen kayttoon 
talon sisainen kaytto mahdollista, ongelmina sisainen laskutus 

Tiedon hallinnan koulutus 

opetusohjelmat 

itseohjautuva kirjasto 


Alykortti kayttoon TTKK:ssa 

Uhat Maksullisuus 
ei ole valttamatta uhka: maksuttomuutta ei ehka arvosteta 
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jos luovutaan maksullisuudesta, joudutaan pohtimaan, mita pal
veluja on lopetettava 

Vanhojen menetelmien pettaminen uusia odoteltaessa 
todellisena uhkana on se, etta laskentakeskus ottaisi kayttoon 
esim. sellaisen kayttojarjestelman, jossa SESAM ei toimi: vas
tustettava viimeiseen asti 
vanhoja menetelmia kehitetaan siten, etta ne toimivat viela 
VTLS-jarjestelmankin tullessa 
vanhojen menetelmien osauudistuksia: karhunta mikrolle 

Kirjasto ja sen jarjestelmat ovat liian monimutkaisia kayttaa 
opastus ja neuvonta yhdenmukaistetaan 
kehitetaan opastustietokanta 
pyritaan saamaan ympariston asenne kirjastoystavalliseksi 

4.2 Henkilosto 

Vahvuudet 
Henkilokunta on ammattitaitoinen ja asenteiltaan myotamielinen 
Henkilosto on koulutusmyonteinen 

Heikkoudet 
Vahyys 


tyonjako ja organisaatio tarkistetaan 

lisahenkilosto 


Kiire tyotehtavissa 

tyonjako ja organisaatio tarkistetaan 

oman tyon rationalisointi 

ovatko kaikki nyt tehdyt tyot valttamattomia 

voidaanko joitakin toimintoja muuttaa 


Koulutuksen vaara ajoitus ja omaksumis-/harjoitteluajan puute 
ulkopuolisten kurssien ajoitukseen ei voi juuri vaikuttaa 
kurssin jalkeinen omaksumis- ja harjoitteluaika on pois omiin 
toihin kaytettavasta ajasta = tehtavien priorisointiongelma 

Esisuunnittelu puuttuu ,ja projektityoskentely on outoa 
akuuteissa asioissa suunnittelu ja toteutus on tehtava usein 
lyhyessa ajassa 
sopivaa koulutusta tulisi lisata 
VTLS:n suunnittelu poikkeaa SESAMin slJunnittelusta, silla jar
jestelma tulee suhteellisen valmiina ja tietyn aikataulun mu
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kaan, jota ohjaa Tieteellisten kirjastojen atk-yksikko 
Tiedotus 

liittyy henkilokunnan riittamattomyyteen: onko mahdollista 
siirtaa toita joltakulta toiselle 

Sijaisjarjestelyt ovat hankalia toiden eriytymisen takia 
Vaihtuvuus 
Muutoskielteinen asenne 
Muutoksen tuoma stressi 

tukihenkilojarjestelman luominen 

Mahdollisuudet 
Henkiloston koulutus 

kartoitetaan millaisia tietoja, taitoja ja asenteita eri teh
tavissa olevilta henkiloilta edellytetaan 
muuttuvatko patevyysedellytykset toiminnon luonteen muuttuessa 
kuten esimerkiksi VTlS:n tullessa 
koulutussuunnitelmat tulee laatia edella mainitun kartoituksen 
pohjalta 

Tiedottaminen 
kaytetaan entista paremmin seka sisaisia (kirjaston tiedote, 
korkeakoulun tiedotteet) etta ulkoisia (lehdisto, radio, tv) 
tiedotusmahdollisuuksia 

Tilapainen tyovoima mahdollistaa projekteja 

puoli vuotta on liian lyhyt aika 


Uhat 	 Vahyys 
Psyykkinen kuormitus 
Palkkaus, vaikutusmahdollisuudet ovat niukat. 

4.3 laitteet, verkot ja tilat 

Vahvuudet 
Atk-laitteita ja uutta tekniikkaa on kaytettavissa seka kirjastossa 
etta korkeakoulussa 
On seurattu alan kehitysta 
Valmius teknisiin muutoksiin, asiantuntija-apua saatavissa TTKK:ssa 
Innovaatiomyonteisyys 
Konekanta on tyydyttava 
Tilat soveltuvat uuteen tekniikkaan 
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Uuden tekniikan kokeilut 
Heikkoudet 

Tilajarjestelyt (kokoelmat ovat kahdessa kerroksessa, toimintoja on 
vaikea sijoittaa lahekkain, neuvonnalla ei ole hyvia tiloja) 

kirjaston organisaatio ja tehtavajako kartoitetaan 
Uuden tekniikan hallintaongelmat, tukihenkilHverkko puuttuu 

tukihenkilHverkon luomismahdollisuus on tutkittava 
Ohjelmisto- ja laiteongelmat, moninaisuus, hitaus 

maariteltava ne ohjelmistot ja laitteet, joiden kaytHn koko 
henkilHkunnan on hallittava, tietyissa tehtavissa olevien on 
hallittava ja vain joidenkin on hallittava 

Jarjestelmien hakukielet ovat erilaisia 
jarjestelmien hakukielia tuskin tullaan radikaalisti muutta
maan 
kayttajaliitannat tuovat avun, muun muassa IANI 
asiantuntijajarjestelmien hyvaksikayttH 

Ergonomia 
yleisesti tilanne koetaan suhteellisen hyvaksi 
havaitut puutteet pitaa korjata 

SahkHpostia ei ole hyHdynnetty 

Funet saatava taysipainoiseen kayttHHn 

asiakaspalvelu sahkHpostilla 


Mahdollisuudet 
Uuden tekniikan hyvaksikayttH, uusia laitteita asiakkaille 

lasertulostin (kolikkoautomaatin saamista tutkitaan), CD-ROMit 
Kansallisten ja kansainvalisten verkostojen hyvaksikayttH 

uutislehtia ja muuta verkkoaineistoa tullaan kokeilemaan 
TRIP-tietokantojen kayttH 
IANI 

Uhat Kehityksesta putoaminen 
henkilHkuntaa koulutetaan 
seurataan kansainvalista kehitysta 
maaritellaan kehittamisvastuut (tyHnjako) 

Vanha teknologia 
kustannus/hyHty -periaatteella tarkasteltava vaihdetaanko 
laitteet uusiin 

Tilakysymykset 
kartoitetaan vastaavatko nykyiset tilat ja toiminnot toisiaan 



25 


VTLS on 	 susi 
tuskin voi olla - ja jos on, niin se ehka selviaa ennen rat 
kaisevia paatoksia TTKK:ssa. 

4.4 Kehysorganisaatio ja ulkoiset vaikuttajat 

Vahvuudet 
Kehysorganisaation tuki ja kehittava tyoymparisto 

Mahdollisuudet 
Korkeakoulun rekistereiden hyvaksikaytto 

opiskelijarekisteri 
maararahatilanne 
syotto korkeakoulun laitoksilta 
asiantuntijarekisteri, ulkomaiset yhteistyokumppanit 

Kehysorganisaatio mukaan kirjaston kehittamiseen 

miten voitaisiin kannustaa osallistumaan 


Uhat Valtiovallan saastotoimet 
ei juurikaan voida vaikuttaa 

Maararahat 
pyrittava saamaan korkeakoulun hallinto ja opettajat kirjasto
myonteisiksi 

Tietokonevirukset 
verkkojen kaytto ei ole turvallista 
luottamukselliset haut olisi turvallisempaa tehda puhelinver
kon valityksella 

Tietokantojen oikeuskysymykset 

tarkea, mutta hankala asia. 
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5. Palvelu-, tuote- ja toimintokuvaukset 

5.1 Palvelut 

5.1.1 lainaus 

Nykytila 
Paikallispalveluryhma huolehtii kirjaston lainakokoelmien jarjestyk
sesta ja kunnosta, hoitaa la;naustoim;ntaa, organisoi lainauspaivys
tyksen seka hoitaa lehtikierron ja lehtikokoelman jarjestelyn. 

Kirjalainoja on vuodessa noin 36 000, joista noin 7 000 on henkilokun
nan pitkaaikaislainoja. Arkkitehtuurin osastolla lainoja on noin 
5 000. Lainaus hoidetaan manuaalisesti. Pitkaaikaislainoista on lisak
si K-mies-ohjelmalla tehty rekisteri MikroMikko 2:11a, tulostimena Fa
cit-kirjoitin. 

Seka kokoelmien hoitoon etta paivystykseen kuluu paakirjastossa kolme 
henkilotyovuotta ja arkkitehtuurin osastolla yhteensa vajaa yksi kum
paankin. Kirjaston henkilokunnasta yli puolet (noin 16) osallistuu 
paivystykseen, suurin osa vain muutaman tunn;n viikossa. 

Tavoitetila 
Kirjaston kokoelmiin kuuluvien julkaisujen tulee olla vaivatta asiak
kaiden saatavilla. Varattujen kirjojen kierron tulee 011a nopea. Kar
hunnan tulee olla tehokas eika siihen saa menna kohtuuttomasti henki
lokunnan aikaa. Kurssikirjojen saatavuutta tulee parantaa. 

Kehittamisideat 
Lainaukseen nykyisen pitkaaikaislainarekisterin kaltainen jarjestelma. 
Sen avul1a voitaisiin karhuta varattuja kirjoja ja saada listaukset 
henkilokunnal1e ja valmistuville teekkareille. 

Paivystysvuorolistojen teko on mahdollista siirtaa mikrol1e. 

Pitkaaikaislainarekisteri TRIP-jarjestelmaan kaikkien haettavaksi. 

Uusimuotoinen aineisto pitaa saada myos lainakayttoon. 
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5.1.2 Lehtikierto 

Nykytila 
Lehtikierrossa on noin 1 000 lehtea, jotka kiertavat TTKK:n ja VTT:n 
henki16kunnalla. Osa lehtikierrosta on korvattu sisallysluetteloko
pioil1a. Lehtikiertoasiakkaita on noin 450. Lehtikierto hoidetaan K
mies -sovellusohjelman avulla mikrolla (MikroMikko 2), kirjoittimena 
Olivetti. 

Lehtikierron hoitoon kuluu noin 0,5 heTlki16ty6vuotta. 

Tavoitetila 
Uusi tieto valitetaan lehtikierron avulla tutkijoille seka mahdolli
suuksien mukaan my6s muille tiedon tarvitsijoille. Tavoitteena on saa
da kiertonopeudeksi 3 vuorokautta/henki16. 

Kehittamisideat 
Lehtikiertoa voisi ainakin kysytyimpien lehtien osalta korvata enemman 
sisallysluettelokopioilla, jotka lahetettaisiin sahk6postina. 

VTLS:ssa lehtikierto ei ole valmis, joten yhteydet lehtikiertojarjes
telmaan on rakennettava. 

5.1.3 Kaukopalvelu 

Nykytila 
Kaukopalvelu hankkii kirjaston asiakkaiden tarvitseman, kirjaston 
omista kokoelmista puuttuvan tietoaineiston joko lainana tai jaljen
teena muista kotimaisita tai ulkomaisista kirjastoista. Lainoja ja 
jaljenteita toimitetaan my6s kirjaston omista kokoelmista muille kir
jastoille ja laitoksille. 

Toimeksiantoja on vuosittain noin 11 000 ja ne kasitellaan suurimmalta 
osalta manuaalisesti. Yhteisluettelotarkistuksia tehdaan koti- ja ul
komaisista tietokannoista mikrotietokoneen (Wyse) ja Solmis-tietolii 
kenneohjelman avulla. Online -tilauksia ei ole juurikaan tehty. Telek
silla lahetettavat sanomat kirjoitetaan Crosstalk -ohjelmaa kayttaen 
mikrolta Sagem-teleksille. Valtaosa tilauksista hoidetaan teleksilla, 
loput postitse tai telekopiona. 



29 


Kaukopalvelussa on kirjastoamanuenssin ja kirjastosihteerin lisaksi 
aika ajoin myos tilapaista tyovoimaa. 

Tavoitetila 
Tavoitteena on kasitella kaikki toimeksiannot 2-3 paivassa. 

Kehittamisideat 
Bibliografiseen tarkistamiseen ja julkaisujen paikantamiseen kaytetaan 
yha useammin erilaisia tietokantoja. Online-tilaamista kaytetaan sil 
loin, kun se on mahdollista ja taloudellista. 

Tiedonsiirtovalineiden kayttoa tehostetaan (mm. mikrofax) ja skanne
rien kayttomahdollisuuksia tutkitaan. 

Sahkoposti saadaan lahitulevaisuudessa. 

Erilaisten koti- ja ulkomaisten tietokantojen, yhteisluetteloiden ja 
kirjasto- ja tietopalvelujen tuntemusta seka erilaisten laitteiden 
tuntemusta lisataan. 

Maksuliikenne pyritaan yksinkertaistamaan ja selkeyttamaan. 

Kirjastojarjestelmaan siirryttaessa/siirryttya kaukopalvelu tullaan 
automatisoimaan. Kotimaisten kirjastojen osalta julkaisujen paikanta
minen ja saatavuuden selvittaminen nopeutuu huomattavasti, mika no
peuttaa myos tilausten toimittamista. 

5.1.4 Tietopalvelu 

Nykytila 
Tietopalvelu hankkii, valittaa ja tuottaa teknistieteellista tietoa. 
TATTI-yhteistyossa VTT:n Informaatiopalvelun Tampereen yksikon kanssa 
ja HETI-hankkeen puitteissa jarjestetaan koulutusta (vuonna 1989 jar
jestetaan toistakymmenta tilaisuutta). Tietopalvelu antaa konsulttia
pua, osallistuu projekteihin ja laatii eri aloilta kirjallisuusselvi
tyksia. 

Tietopalvelu tekee online-, CD-ROM- ja manuaalisia tietohakuja, joista 
atk-hakujen maara on noin 400. Haut tehdaan SESAM-luetteloista, TRIP
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tietokannoista ja noin 20 ulkopuolisesta jarjestelmasta. Lahes kaikis
sa jarjestelmissa on oma hakukielensa ja vain harva noudattaa ISO-CCL
standardia. 

Tietopalvelussa on 3 informaatikkoa, 2 projektitutkijaa, 1 toimisto
virkailija ja 4-5 tilapaista ty6ntekijaa. 

Tavoitetila 
Tietopalvelu toimii JOT-periaatteella asiakaskeskeisesti. Uusia, eri 
menetelmilla tallennettuja omia ja ulkomaisia tietokantoja on kaytet
tavissa. Tiedonvalityksessa kaytetaan etupaassa elektronisia menetel
mia. 

Kehittamisideat 
TRIP-jarjestelman hyvaksikaytt6a tehostetaan. 

Tarjotaan fulltext-tietokantoja korkeakoulun toimintojen alueelta. 

Hakujen kehittamisessa ja tarjonnassa hy6dynettaan kolmiyhteytta. 

Tiedonvalityksessa otetaan sahk6posti kaytt66n. 

Uudet tekniikat "ajetaan sisaan" projektien avulla. 

VTLS:n ulkopuolelle jaavat luettelot ja hakemistot saatetaan kaytt66n. 

CD-ROMit pyritaan saamaan verkkoon. 

5.1.5 Julkaisumyynti 

Nykytila 
Korkeakoulun ju"lkaisujen myynti on keskitetty kirjastoon. Vuonna 1988 
myytiin 1944 opintomonistetta ja 707 laitosjulkaisua. Ju"lka;sumyyntiin 
ja julkaisuasioihin liittyvaan neuvontaan kuluu runsas 0,5 henki16ty6
vuotta. Enin aika menee laitosjulkaisujen tavoittamiseen. 

Tavoitetila 
Korkeakoulun julkaisut tulee olla lahetettavissa asiakkaalle kolmen 
paivan kuluessa tilauksen saamisesta. 
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Kehittamisideat 
Laitosjulkaisujen myyntikappaleista muodostetaan varastotietokanta, 
jossa on myos merkinta loppuunmyydyista nimekkeista. 

Markkinointia varten julkaisukuvaukset hajautetusti, esim. sahkopos
tilla. 

Harkittava tarve (on demand) -julkaisemista, jos kaytossa olisi kor
keakoulun julkaisujen fulltext-tietokanta. 

5.1.6 Itsepalveluhaku 

Nykytila 
Kirjaston kayttajista suurin osa turvautuu itsepalveluun, vain alle 
kymmenen prosenttia ilmoittaa tarvitsevansa neuvoa kirjastossa asioi
dessaan. 

Atk-pohjainen SESAM-tietokanta on haettavissa kirjastossa kirjaston 
aukioloaikoina. Asiakaskaytossa on yksi paate. Paatteen ollessa sul
jettuna kaytetaan filnlikortteja. Suurin osa kirjaston monografioista 
on viela haettavissa vain manuaalisesti korttimuotoisesta luettelosta. 

TRIP-jarjestelmaan saadaan kevaan (1989) kuluessa asiakaspaate. Jar
jestelma tulee olemaan myos kaikkien kaytettavissa omilta paatteil 
taan. 

CD-ROM-levyilla olevat tietokannat ovat kaytettavissa kirjaston aukio
loaikoina. Kirjastossa on kaytettavissa seuraavat CD-ROM-tietokannat: 
Applied Science and Technology Index, CCINFO disc A&B, CHEM-BANK, LI
SA, McGraw-Hill Science and Technical Reference Set, Bookself, NTIS, 
OSH-ROM, PC-SIG, Science Citation Index - Compact Disc, Termdok. 

Tavoitetila 
Kirjaston kaikkien kokoelmatiedostojen lisaksi on myos erilaisia kir
jaston ja u"lkopuolisten tuottamia tiedostoja itsepalvelukaytossa seka 
kirjaston tiloissa etta kirjaston ulkopuolisissa tyoasemissa. 
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Kehittamisideat 
TRIp-tietokannat mahdollistavat kirjaston tietokantojen kayton korkea
koulun verkossa. 

VTLS:n mukana saadaan myos muiden tieteellisten kirjastojen kokoelmat. 

Korkeakoulun vahvoilta aloilta tietokannat itsepalvelukayttoon. 

Maksullisiakin hakuja voitava tehda itse. 

5.1.7 Neuyonta 

Nykytila 
Kirjastossa annetaan seka yleisneuvontaa lainauksessa etta teknistie
teellisen alan neuvontaa tietopalvelussa. Palvelumuodon kaytossa ei 
talla hetkella ole muita atk-sovelluksia kuin SESAM-tietokanta. Neu
vonta on maksutonta, varsinainen konsultointi sen sijaan on maksullis
tao 

Tavoitetila 
Kirjaston kaytto organisoidaan itsepalveluperiaatteella, Inutta tarvit 
taessa tulee olla saatavilla seka yleista etta teknista neuvontaa kir
jaston kaytossa ja tiedon hallinnassa. 

Kehittamisideat 
Tiedonhaun neuvonta organisoidaan oppaiden avulla. 

Erillinen neuvontatietokanta (TANTTI). 

Kolmiyhteys otetaan kayttoon tiedon hallinnan koulutuksessa. 

5.1.8 Tiedon hallinnan koulutus 

Nykytila 
Kirjaston henkilosto osallistuu opettajina korkeakoulussa annettavaan 
tiedon hallinnan koulutukseen. Ensimmaisen vuosikurssin opiskelijoille 
opetetaan SESAM-nayttoluettelon kaytto. Pitemmalle ehtineille opete
taan tietokantojen kayttoa. Harjoitustoissa kaytetaan apuna saatavissa 
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olevia valmiita opetuslevykkeit8, videoita ja TRIP-hakuj8rjestelm88. 
Lis8ksi ulkopuolisia asiakkaita, lahinna pk-yrityksia varten on tehty 
koulutussuunnitelmat, jotka sisaltyv8t TTKK:n kirjastossa tehtyyn kir
jasto- ja tietopalveluiden asemaa yritt8jakoulutuksessa k8sittelevaan 
raporttiin. 

Opetusministeri6n apurahan turvin on tehty tiedon haun ja tiedon hal
linnan opetuspaketti IITieto on kaytt68 varten". Hermian tietohuoltop
rojektissa kehitet88n uusiin tekniikoihin soveltuvia menetelmi8. 

Tavoitetila 
Kirjasto pyrit8an organisoimaan helpoksi ja "yst8valliseksi". 

Teekkareille ja muille kirjaston kaytt8jille jarjestet88n k8ytt66n it 
seohjautuvia opetuspaketteja ja erikoistapauksissa jarjestetaan ope
tusta. 

Mahdollisuudet 
Valmiiden opetusohjelmien hyvaksikaytt6. 

Erikoist6ihin liittyvaa kirjallisuuden ja tiedon haun opastusta. 

Atk-pohjaista opetusta lisataan. 

5.2 Kirjaston tietokannat 

5.2.1 Kirjat 

Nykytila 
Kirjaston kokoelmiin otetun tietoaineiston luettelointiin ja luette
loiden tuottamiseen on kaytetty ajantasaista atk-pohjaista SESAM-jar
jestelmaa 1.5.1983 lahtien. Jarjestelman avulla tuotetaan tietokantaa, 
joka on haettavissa kirjaston seitsemalla paatteella. Pa8tteista yksi 
on asiakask8yt6ss8 ja yksi arkkitehtuurin osaston kirjastossa. Tieto
kannassa on haettavissa noin 33 000 tietuetta kirjakokoelmista. Viit 
teiden kasvu vuosittain on noin 6 500 tietuetta. 

SESAM-luettelointi- ja tiedonhakujarjestelma toimii korkeakoulun VAX 
11/750 -tietokoneella (STBERG). Tiedot ovat mukana Suomen tieteellis
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ten kirjastojen atk-jarjestelmassa, josta tuotetaan filmikorttiluette
lot nelja kertaa vuodessa ja kirjaston uutuusluettelot seitseman ker
taa vuodessa. Kirjaston ulkomaisista hankinnoista menee tiedot TKAY:n 
kautta Kauko-tietokantaan, joka on suorakaytossa Valtion tietokonekes
kuksessa. 

Kirjat luokitetaan yleisen kymmenluokittelun UDK:n mukaan. Luokitus
tyossa on apuna luokitushakemisto, joka on tuotettu omalla ohjelmalla. 

Kirjojen luetteloinnista huolehtii kirjastonhoitaja, kaksi kirjastoa
manuenssia ja kirjastoavustaja, joista kaksi paatoimisesti. Luokituk
seen osallistuu lisaksi 3 henkiloa, kirjastonhoitaja, informaatikko ja 
kirjastoamanuenssi. Ajoittain on ollut tilapaista henkilokuntaa, joka 
on luetteloinut vanhoja kokoelmia SESAM-tietokantaan. 

Tavoitetila 
Tavoitteena on saada ostettu materiaali asiakkaiden kayttoon viikon 
sisalla julkaisun saapumisesta kirjastoon, varatut kirjat samana tai 
seuraavana paivana. 

Kirjastoon ostetusta, lahjoitetusta ja vaihtona tulleesta tietoaineis
tosta tulee olla monipuoliset, helppokayttoiset rekisterit. 

Kehittamisideat 
SESAM-tietokanta tulee saada haettavaksi kirjaston ulkopuolelle: kor
keakoulun laitoksille, Hermiaan ja kaikille halukkaille. 

Kaytetyimmat lainakokoelmaryhmat olisi luetteloitava SESAM-tietokan
taan. Samassa yhteydessa tutkitaan tarroitusmahdollisuudet atk-lai
nausta varten. 

Olisi tehtava pikaisesti suunnitelma takautuvan luetteloinnin kaynnis
tamiseksi joko kayttamalla valmiita luettelotietueita tat muita takau
tuvia luettelointimahdollisuuksia. 

VTLS:n kayttoonottosuunnittelun yhteydessa selvitetaan hankinnan ja 
luetteloinnin integrointi ja sen vaikutukset tyonkulkuun. 

On aloitettava yhteistyo muiden teknillisten korkeakoulukirjastojen 
kanssa luettelo- ja luokitustietojen hyvaks"ikayton parantamiseksi. 
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Luodaan mahdollisuus yksittaisten sarjajulkaisujen joustavalle sijoit 
tamiselle kirjaston kokoelmiin. 

Luokituksen suoraansyottoa harkitaan. 

5.2.2 Kausijulkaisut 

Nykytila 
Aikakauslehtia tulee vuosittain noin 1 500 nimeketta, joista noin 30 
on vuosittain uusia. Lehtirekisteri on MikroMikko 2:lla, ohjelmana on 
K-mies-sovellus ja tulostimena Olivetti DM 600. Lehdet luetteloidaan 
atk-sovelluksen avulla. Lehdista tuotetaan vuosittain aakkosellinen 
lehtiluettelo. Paivitystiedot menevat vuosittain FINUC-S:iin, josta 
edelleen Valtion tietokonekeskuksessa suorakaytossa olevaan Kausi-tie
dostoon. Korkeakoulun kausijulkaisuista on tiedot myos yhteispohjois
maisessa rekisterissa Tanskan teknillisessa kirjastossa. 

Sarjaju'lkaisut luetteloidaan osaksi kirjoina, jolloin tiedot loytyvat 
SESAM-jarjestelmasta. Osasta tehdaan vain a'ikumerkinta ja varsinaiset 
varastotiedot pidetaan ylla manuaalisesti. 

Lehdet luetteloi kirjastoamanuenssi. Sarjojen luettelointiin osallis
tuvat kaikki luetteloijat. Sarjojen tulovalvonnan hoitaa kirjastoavus
taja. 

Tavoitetila 
Kausijulkaisurekisterin tulee olla kaikkien kaytettavissa ja sisallon 
kuvailun tulee olla monipuolinen. Kausijulkaisut luetteloidaan vii 
koittain, numeroiden osalta rekisteria yllapidetaan paivittain. 

Kehittamisideat 
Lehtirekisteri kaytettavaksi TRIP-jarjestelmassa. 

Sarjojen varastotiedot tulisi lisata Sarjat-tietokantaan. 

Lehtirekisteri tulee olla kaytettavissa numerokohtaisine tietoineen. 

Lehtirekisteria kehitettava monipuolisempaan suuntaan, esim. tiedot 
sisalloista. 
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5.2.3 Muut tietokannat 

Nykytila 
Vuoden 1989 alussa on perustettu tietokantoja (Artikkelit ja INSKO), 
jotka ovat haettavissa TRIP-j~rjestelm~ssa. 

Asiantuntijarekisteri on K-miehella, mutta se on tarkoitus siirtaa 
TRIP-jarjestelmaan. 

Tavoitetila 
Tietokantoja pidetaan ylla ja asetetaan kayttoon korkeakouluyhteison 
tarpeet huomioon ottaen. Tietokannat tulevat olemaan kaytettavissa 
korkeakouluyhteisolle ja muille kayttajil1e verkkojen valityksella se
ka kirjaston avoimissa asiakastiloissa paatteiden kautta aukioloaikoi
na. 

Kehittamisideat 
Tietoliikenneverkoissa olevien tietokantojen kayttoon asettaminen. 

TRIP-jarjestelmaan haettavaksi sellainen erikoismateriaali, jota ei 
voida luetteloida esim. SESAMiin. 

Erikoisalojen kirjallisuushaut tallennetaan tietokantaan. 

Tarjotaan tietokantoja korkeakoulun toimintojen alueelta: matkakerto
musrekisteri tekstitietokantana, tutkimusrekisteri, julkaisut. 

TRIP-jarjestelman hyvaksikayttoa tehostetaan kayttajakoulutuksella. 

5.3 Hankinta 

5.3.1 Kirjat 

Nykytila 
Korkeakoulun opetus- ja tutkimustyossa seka kirjaston muussa asiakas
palvelussa tarvittavaa kirjallisuutta ja muuta tietoaineistoa hanki
taan joko asiakkaan pyynnosta tai kirjaston sisaisten valintapaatosten 
perusteella ostoina, vaihtoina ja lahjoina. Hankinta avustaa kirjaston 
asiakkaita heidan etsiessaan ja tarkistaessaan julkaisuja, kustantajia 
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ja kirjakauppoja koskevia tietoja. 

Vuosittain kasitellaan noin 2 000 hankintaehdotusta. Ehdotuksia kasi
teltaessa tarkistetaan, onko julkaisu jo hankittu, sen saatavuus, bib
liografiset tiedot, kustantaja ja hinta. Ehdotusten perusteella teh
daan vuosittain noin 1 900 tilausta. 

Painettujen luetteloiden lisaksi tarkistuksissa kaytetaan CD-ROM-le
vyille tallennettuja amerikkalaisia kirja- ja lehtitietokantoja. Tu
lossa on englantilainen kirjatietokanta. Laitteistona on mikrotietoko
ne IBM PC/XT seka CD-ROM-levyasema Hitachi 15035. 

Tilaukset tehdaan hankinnan oman K-mies-sovelluksen avulla. 50vellus 
sisaltaa tilaustietojen syoton, tilauskirjeen tulostamisen, tilausre
kisterin ja toimittajarekisterin yllapidon ja paivityksen, tilausten 
reklamoinnin seka maararahaseurannan. Kaytossa on MikroMikko 2 seka 
kirjoittimena Facit-kirjoituskone. Tilaukset lahetetaan enimmakseen 
postitse, joskus telekopiona tai teleksisanomana. 

Hankinnassa tyoskentelee paatoimisesti kirjastonhoitaja ja toimisto
sihteeri seka ajoittain myos kaukopalvelun kirjastosihteeri. 

Tavoitetila 
Aikaa hankintaehdotuksen vastaanottamisesta tilauksen lahettamiseen 
kuluu enintaan 7 paivaa. Kiireiset tilaukset kasitellaan samana tai 
seuraavana paivana. 

Tilaukset suunnataan suorituskykyisille toimittajille. Mahdollisimman 
suuri osa tilauksista hoidetaan ilman poikkeusmenettelyja. Tyonkulut 
ja tiedonsiirto ovat sujuvia. Lomakkeet ovat selkeita. 

Kehittamisideat 
CD-ROM-levyille tallennettujen hakemistojen kustannus/hyotysuhde pai
nettuihin verrattuna tutkitaan. 

Muun kuin paperille painetun tietoaineiston tarve, saatavuus ja han
kintakanavat selvitetaan. Tata aineistoa hankitaan tarpeen mukaan. 

Kirjaston luettelot tulee saada verkkokayttoon. Hankinnan atk-jarjes
telman hyvaksikayttoa pyritaan lisaamaan, mm. saateliuskan tulostus. 
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Hankintaehdotuksia otetaan vastaan myos sahkopostin valityksella. 

Korkeakoulun olevia ja tulevia tiedostoja kaytetaan hyvaksi: tutkimus
rekisteria aineiston valinnan apuna, taloushallinnon tiedostoja maara
rahatilanteen seuraamiseen ja laskujen selvittamiseen, perustettavaa 
kansainvalisten yhteyksien rekisteria hankintapaikkoja valittaessa. 

VTLS-jarjestelman vaikutukset tyonkulkuihin ja tehtavakuviin tutki
taan. 

Ennakkomaksujen hoitamiseen suunnitellaan yksinkertainen menettely. 

Tilausten lahettamisessa pyritaan kayttamaan myos sahkopostia. 

5.3.2 Lehdet 

Nykytila 
Korkeakoulun tutkimustyossa ja asiakaspalvelussa tarvittavat lehdet 
hankitaan ostoina, lahjoina, vaihtoina ja jasenyyksien perusteella. 
Lehtia tilataan korkeakoulun henkilokunnan ehdotuksesta ja kirjaston 
sisaisten valintapaatosten perusteella. 

Vuosittain ostetaan noin 1 300 aikakauslehtivuosikertaa, joista lahes 
kaikki ovat uusintatilauksia. Lehtihankinnan osuus on 60-70 % koko 
tietoaineiston hankintaan kaytettavasta maararahasta. Tilaamiseen vai
kuttavat lehtien lukusalikaytto, osallistuminen lehtikiertoon, asian
tuntijoiden arviot, julkaisun kieli ja hinta. Ehdotusten perusteella 
tilataan vuosittain noin 30 uutta julkaisua. Talloin joudutaan vastaa
vasti lopettamaan joidenkin vanhojen lehtien tilaukset. 

Bibliografiset tiedot tarkistetaan painetuista luetteloista ja kustan
tajien esitteista. Hankintayksikossa on kaytettavissa CD-ROM-levylla 
Bowkerin Ulrich's Plus -tietokanta. 

Lehtien K-mies-sovellus ei sisalla tilauskirjeiden eika reklamaatioi
den tulosteita. Tilaukset lahetetaan paaasiassa vapaamuotoisina kir
jeina postitse, joskus myos teleksilla tai telekopiona. 

Lehtien hankinnan hoitaa kirjastoamanuenssi. 
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Tavoitetila 

Kirjojen ja kausijulkaisujen hankinta hoidetaan saman j~rjestelm~n 
avulla. Kausijulkaisujen saapumisvalvonta hoidetaan atk:n avulla ja 
rekister6inti tehdaan saapumispaivana. 

Kehittamisideat 
Lehti- ja sarjajulkaisujen yhdistaminen ja luettelon saaminen TRIP
jarjestelmassa verkkokaytt66n. Lehtiluettelo julkaistaan my6s levyk
keella. 

Hankinnan apuvalineita (CD-ROM-levyt) kaytetaan hyvaksi. 

Verkoissa olevat uutislehdet otetaan kaytt6on. 

Tutkitaan VTLS:n vaikutukset tyonkulkuun ja -jakoon. 

5.4 Hallinto 

Nykytila 
Hallinnossa kaytetaan useimmissa tehtavissa Teko-tekstinkasittelyoh
jelmistoa niin, etta se on lahes standardi. Osittain kaytetaan WP-oh
jelmistoa. Korkeakoulun yhteiskaytt6inen teleksi-liittyma on ranska
lainen Sagem, johon kaukopalvelu on yhteydessa omalla mikrollaan. 

Tavoitetila 
Kirjasto kayttaa sellaista tekstinkasittelyjarjestelmaa, etta kirjei 
den ja muun aineiston lahettaminen on helppoa ja yhteensopivaa hallin
non muiden jarjestelmien kanssa. 

Kehittamisideat 
Sahk6posti on otettava kaytt6on. 

Luodaan standardi mikrotietokoneiden kayt6sta niin, etta henki16sto 
voi vaivatta siirtya laitteelta toiselle ja tietaa miten toimia. 

Hankitaan ty6ta helpottavia valineita, esim. skanneri. 



40 


5.5 Henkilosto 

Nykytila 
Kirjaston vakinaisen henkiloston maara on 18, tilapaisen henkiloston 
maara vaihtelee viidesta jopa yli kymmeneen. Henkilokunnan maara on 
riittamaton. Se on pieni verrattuna muihin korkeakoulukirjastoihin. 

Henkiloston atk-koulutuksessa on kaytetty korkeakoulun omaa atk-alan 
opetusta ja vain erikoistaitoja varten on kayty ulkopuolisia kursseja. 
Henkiloa kohden tietotekniikkaan liittyvaa koulutusta on ollut 2-3 
paivaa vuodessa. Koulutuspaivat ovat jakautuneet epatasaisesti, koska 
vuosittain on yhdelle pyritty jarjestamaan neljan tai viiden vi"ikon 
koulutusjakso. 

Tavoitetila 
Henkiloston tyonjaon tulee olla selkea ja vastata asianomaisten kykya 
ja taitoa. 

Henkilostokoulutus organisoidaan vastaamaan tarvetta, mika selvitetaan 
maaraajoin tehtavalla koulutustarvekartoituksella. Henkilostolla pitaa 
olla henkilokohtainen koulutussuunnitelma. 

Kehittamisideat 
Tietotekniikan laajamittaista kayttoonottoa edeltaa toimenkuvien ja 
tehtavajaon tarkistaminen ja usein myos muuttaminen. Talloin joudutaan 
myos maarittelemaan, millaisia tietoja ja taitoja eri tehtavissa toi
mivilta henkiloilta edellytetaan. 

Tietotekniikan neuvottelukunnan jaoston mietinnossa (Kom.miet. 
1988:22) on tarkasteltu tietotekniikkaan liittyvien valmiusten tavoi
tetasoja tyoroolin kannalta seuraavasti ryhmiteltyina: 

1. 	Perusvalmius 
Tyoroolissaan tietaa oman tyonsa osalta, mita tietotekniikan 
avulla on mahdollista tehda, minkalaiset tyovaiheet omissa 
tyotehtavissa voidaan hoitaa tietotekniikan avulla seka minka
laisia hyotytekijoita on saavutettavissa ja mitka ovat mahdol
liset negatiiviset vaikutukset oman tyon kannalta. 
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2. Kayttovalmius 
2.1 Yleinen valmius: 

Tyoroolissaan osaa kayttaa omaan tyohonsa liittyvaa tietotek
niikkaan perustuvaa tietojarjestelmaa tai tietoteknisia vali 
neita ilman toisen apua. 

2.2. Syvallinen valmius: 
Tyoroolissaan osaa neuvoa toista tekemaan omia tietotekniikka
tuettuja tehtaviaan seka tehda ohjeisiin tutustumisen jalkeen 
kaikki ne toisten tietotekniikkatuetut tehtavat, jotka kykeni
si tehtavan sisallollisen tuntemuksen puolesta tekemaan. 

3. Osallistumisvalmius kehittamiseen 
3.1. Yleinen osallistumisvalmius: 

Tyoroolissaan kykenee kehittamistyon ohjaus- ja tyomenetelmien 
hallinnan puolesta osallistumaan kehittamisen ohjaukseen joko 
projektin johtoryhmassa tai tuleville kayttajille kehittamisen 
kuluessa jarjestetyissa arviointitilaisuuksissa oman tyoyksik
konsa edustajana tai luottamusmiehena. 

3.2 Syvallinen osallistumisvalmius: 
Tyoroolissaan kykenee omaan tyohonsa liittyvan tietojarjestel 
man tieto- ja kehittamistarpeiden maarittelyyn seka arvioimaan 
osaltaan erilaisia jarjestelman toteutusvaihtoehtoja. Tyoroo
lissaan pystyy myos osallistumaan kehittamisesta vastuussa 
olevan projektiryhman tyohon oman tyoyksikkonsa edustajana se
ka ryhmassa yhtena sen jasenena hoitamaan yhteyksia edusta
maansa tahoon ja tuomaan esille sen vaatimukset tietojarjes
telmalle seka jatkuvaan yhteistyohon tietotekniikan asiantun
tijoiden kanssa. 

4. Kehittamistehtavia suorittava osallistumisvalmius 
4.1 	Yleinen valmius: 

Tyoroolissaan kykenee suorittamaan kehittamisesta vastaavan 
projektiryhman jasenena itsenaisest; kehittamistehtavia, esim. 
laatimaan kuvauksia tietojarjestelman nykytilasta, kehittamis
tarpeista seka tavoitteista ja tulosvaatimuksista. Osaa lisak
si jossain maarin kayttaa tyovalineohjelmistoja tietotekniikan 
sovellusten kehittamiseen. 
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4.2 Syvallinen valmius: 
lyoroolissaan kykenee kayttajien edustajana vastaamaan koko 
tietojarjestelmahankkeesta seka tietotekniikkatuetun tietojar
jestelman edelleenkehittamistarpeiden kokoamisesta ja maarit
telysta seka yllapitotyon ohjauksesta. 

Mietinnossa on myos esitetty nakemys siita, millaiset valmiudet tyoe
lamassa mukana olevilla henkiloilla tulisi olla vuonna 2000. Sen mu
kaan llKK:n kirjaston kaltaisessa pienessa yksikossa tulisi kaikilla 
tyontekijoilla olla tehtavaalueensa osalta paitsi perus- ja kayttoval
mius myos yleinen osallistumisvalmius tietotekniikan kehittamiseen. 
Syvallinen osallistumisvalmius tietotekniikan kehittamiseen tulisi 01
la 2/3:11a. Yleinen kehittamistehtavia suorittava osallistumisvalmius 
tulisi olla 40 %:lla ja syvallinen kehittamistehtavia suorittava osal
listumisvalmius 20 %:lla. 

Pienessa organisaatiossa tulee mietinnon mukaan henkilostolla olla sy
vallisia valmiuksia laajemmin, koska kokonaishenkilomaara on vahainen. 

Ne valmiudet, joita edellytetaan nykyiselta henkilostolta uusia tieto
jarjestelmia ja laitteita kayttoonotettaessa, tulee saada joko laitok
sen oman henkilostokoulutuksen tai tyonantajan kustantamana muun kou
lutuksen kautta. 

Henkiloston kehittamista varten tulee tehda koulutuskartoitus ja sen 
pohjalta laatia henkilokohtainen koulutussuunnitelma tarvittavien 
atk-valmiuksien luomiseksi. 

5.6 Laitteet. ohjelmistot ja tilat 

Nykytila 
Korkeakoulun kirjastossa on muutaman vuoden vanhat ja atk:n kayttoon 
hyvin soveltuvat tilat. Uudet laitteet voidaan katevasti kytkea verk
koon. lalla hetkella paateyhteydet on hoidettu kahdella paatepalveli
me1la ja tarkoitus on yhdistaa Ethernet-verkkoon nelja mikroa. 

Korkeakoulun kirjastossa on lukumaaraisesti paljon paatteita ja mikro
ja, mutta useat niista ovat yhteiskayttoisia jarjestelmien moninaisuu
desta johtuen. Asiakaskayttoon on kevaan 1989 kuluessa tarkoitus lait 



43 


taa kaksi uutta paatetta niin, ett& kaytossa olis; yksi paate Sesamiin 
ja kaksi muihin korkeakoulun koneissa oleviin ohjelmiin. Kirjaston yh
teensa kahdestatoista mikrotietokoneesta on kuusi yhteiskayttoisia ja 
loput ovat etupaassa henkilokohtaisessa kaytossa. Kirjastossa on kolme 
MikroMikko 2 konetta ja loput ovat IBM yhteensopivia vahintaan XT-ta
soisia laitteita. Kirjastoon on hankittu CD-lukijoita, joista kaksi on 
sijoitettu asiakaskayttoon. 

Tietokoneissa kaytettavat ohjelmistot ovat etupaassa valmisohjelmisto
ja. Mikrotietokoneille sovellukset on tehty yleensa K-mies-sovellusta 
kayttaen ja tekstinkasittelyssa on kaytossa Teko. Kirjaston luette
lointijarjestelma on Valtion tietokonekeskuksessa tehty SESAM-jarjes
telma, joka otettiin kayttoon 1983. Kirjastossa on syksysta 1988 ollut 
kaytossa ruotsalainen IR (Information retrieval) -ohjelmisto TRIP. 

Tavoitetila 
Tavoitteena on, etta koko henkilostolla olisi henkilokohtainen tyoase
rna. Tyopisteet tulee suunnitella ergonomisesti oikein. Ohjelmistoissa 
pyritaan mahdollisimman pieneen lukumaaraan niin, etta ne olisivat 
helposti hallittavissa. 

Kehittamisideat 
Kirjastoon pitaa saada verkko ennen VTLS-jarjestelman tuloa. 

Hankittava hakemisto-ohjelma KWIC-hakemistoja varten. 
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6. Lahiajan kehitta.isvaihtoehdot 

Kirjastojarjestel.a 

Korkeakoulun kirjasto tulee liittymaan valtakunnalliseen kirjastojarjestel 
maan, VTLS:aan, vuonna 1991. Talloin muun muassa tietomateriaalin hankinta, 
saapumisvalvonta ja luettelointi ovat samassa jarjestelmassa, jolloin eri tyo
vaiheissa voidaan kayttaa hyvaksi samoja perustietoja. Myos muiden kirjastojen 
tietoja voidaan kayttaa hyvaksi: vain yksi kirjasto luetteloi kirjan. Lainauk
sen automatisointi lisaa kirjojen kiertonopeutta ja parantaa varattujen kirjo
jen saatavuutta. Jarjestelma tuottaa kaikki tarvittavat tilastotiedot. 

Laitteistot ja ohjel.istot 

Uuteen kirjastojarjestelmaan siirtymisesta aiheutuu seka laitteisto- etta oh
jelmistohankintoja, mutta ne tarkentuvat vasta myohemmin. Lahiajan tavoitteena 
on saada tyoasema niille henkiloille, jotka tarvitsevat sita paivitta;sessa 
tyossaan. Laitehankinnoissa keskitytaan hankkimaan mikroja, jotka ovat yhteen
sopivia VTLS-jarjestelman kanssa. Vuonna 1991 joudutaan hankkimaan kolmisen
kymmenta uutta tyoasemaa, joista osa hankitaan opetusministerion maararahalla. 

Tietoliikenneverkkojen kayttoa tulee tehostaa, jotta kirjasto olisi paremmin 
tavoitettavissa muun muassa opetus- ja tutkimushenkiloston omilta tyoasemilta. 
Lisaksi siirryttaessa uuteen kirjastojarjestelmaan on kirjastossa oltava val
miina verkko. Muiden tietoteknisten laitteiden kehitysta seurataan ja uusimuo
toisen aineiston kayttoa varten joudutaan hankkimaan vuosittain lisavalineita. 

Kirjaston ja tietopalvelun tarpeisiin on korkeakoulussa syyta pitaa korkeata
soista IR (information retrieval) -ohjelmistoa. Jo korkeakoulun antama laadu
kas tietotekniikan koulutus vaatii myos tasokkaita tekstitiedon hakuun sovel
tutuvia ohjelmistoja. Luettelointiin tullaan seuraavan kolmen vuoden ajan 
kayttamaan SESAM-ohjelmistoa. 

Organisaation ja henkiloston kehittaminen 

Kirjastossa on syyta kaynnistaa organisaatioon ja henkilostoon liittyvat ke
hittamistoimenpiteet taman vuoden aikana, jotta uuteen kirjastojarjestelmaan 
siirtymisesta saataisiin taysi hyoty. Korkeakoulun kirjasto on sikali hyvassa 
asemassa, etta se ei ole ensimmaisten siirtyjien joukossa. Se vo; nain ollen 
ottaa oppia muiden virheista ja ongelmista. 
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7. Visiot 

Kirjaston tietotekniikan hyodyntamiseen 1iittyvat visiot on kasitelty asiak
kaiden. kokoelmien ja palve1ujen kannalta. Visioiden toteuttamiseksi on tehta
va suunnite1mat myos organisaation ja henkiloston kehittamiseksi. 

Asiakkaat 

Itsepalvelu tulee entista tarkearnrnaksi ja kirjastojen kaukokaytto tu1ee 1i
saantyrnaan ensi vuosituhannelle siirryttaessa. Kirjastojen odotetaan antavan 
palveluja myos vapaa-aikana. Itsepa1velukaytto tulee korostumaan. Kayttajat 
osaavat muun muassa opastustietokantojen ja tietotekniikkaan liittyvien lait 
teiden kayton hallinnan ansiosta kayttaa erilaisia tiedostoja. Kirjaston 
etaiskaytto omilta tyoasemilta seka korkeakoulun a1ueelta etta sen ulkopuole1
ta lisaantyy. 

Kokoelaat 

Kirjastot muuttuvat kirjakeskeisyydesta monitoimikeskuksiksi. joissa tavallis
ten kirjalainojen lisaksi tarjotaan muutakin aineistoa ja valineita lainaksi. 
Paperimuotoisen tiedon korvautuminen muilla talleva1ineilla seuraavan kyrnrnenen 
vuoden aikana ei tunnu uskottavalta. Uusien tal1evalineiden kaytto tu1eekin 
nykyisen tietomateriaalin lisaksi. Teknisen alan tietoaineisto tulee kuitenkin 
merkittavassa maarin olemaan nailla uusilla valineilla luonteestaan johtuen. 

Tekstitietokannat tu1evat y1eistyrnaan ja aineistojen kayttoon saadaan tieto
teknisia apuvalineita. Esimerkiksi korkeakoulun omat julkaisut ovat kaytetta
vissa verkossa. Viitetietokantojen 1isaksi kaytettavissa on useita datatiedos
toja. Tietojarjeste1mien merkitys tu1ee kasvamaan tutkimuksessa ja tuotekehi
tyksessa. 

Palvelut 

Palvelut tulevat osaltaan olemaan sarnoja kuin ennenkin. mutta lisaarvoa sisal
tavien palvelujen osuus tulee merkittavasti kasvamaan. Aluksi palvelujen kehi
tys tulee perustumaan paljolti laitteiden ja ohjelmistojen kayttoon. Mutta 
opastus- ja konsultointitehtavat tulevat lisaantyrnaan ajan myota, jotta edella 
kuvattu asiakkaan itsepalvelu toimisi. Kirjastot joutuvat myos aktivoitumaan 
seka palvelujen tarjoajina etta tiedon markkinoijina. 
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Vuosituhannen vaihteessa kirjastot toimivat yhtena jarjestelmana, jonka avulla 
hoidetaan asiakkaiden vaatima itsepalvelu. Sahkoisen viestinnan osuus tulee 
kasvamaan merkittavasti. VTLS-kirjastojarjestelman lisaksi tul1aan yllapita
maan korkeatasoista IR-jarjestelmaa, jossa on haettavana erikoistietokantoja. 
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