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OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 

Oulun yliopiston kirjasto on yliopiston erillislaitos, jota johtaa kirjaston johtokunta ja ylikirjastonhoitaja. 
Kirjasto aloitti toimintansa vuonna 1959. Kirjaston perustehtävä on edistää yliopistossa tapahtuvaa 
tutkimusta, opetusta ja opiskelua hankkimalla sitä varten tieteellistä kirjallisuutta ja muuta 
informaatioaineistoa sekä antamalla tietopalvelua ja tiedonhankinnan koulutusta 

Vuonna 2004 kirjastoyksiköitä oli yhdeksän, joista neljä Linnanmaalla (pääkirjasto, Snellmanian kirjasto, 
Tiedekirjasto Tellus ja biologian kirjasto), arkkitehtuurin kirjasto Oulun keskustassa, kolme Kontinkankaalla 
(lääketieteellisen tiedekuntakirjasto, hammaslääketieteen kirjasto ja Kastellin tutkimuskeskuksen kirjasto) 
sekä  Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Kajaanissa.  

Oulun yliopiston kirjasto on kasvanut vaatimattomasta alusta yliopiston myötä. Tällä hetkellä kirjasto on 
maan suurimpia tieteellisiä kirjastoja 

 

 

 TUNNUSLUKUJA 2004 

 

Yliopiston opiskelijoita 16 406 
Yliopiston henkilökuntaa 3 100 
Aktiivisia lainaajia 21 039 

  

 
Kirjastokäyntejä 

 
 

846 355 

Kotilainoja 779 565 
www-sivuilla käyntejä 11 459 781 

  
Menot  1 000 € % 
Henkilöstö 3 456 47.4 
Aineisto 1 176 16.1 
Tilat 2 164 29.7 
Tietotekniikka ja 
tietoliikenne 

166 2.3 

Muut 327 4.5 
Yhteensä 7 289 100.0 
 
 

  

Henkilökunta, virkoja vir 106 
Henkilökuntaa viroissa 101 
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TAPAHTUMIA JA NÄYTTELYITÄ 

TAPAHTUMAT 

Oulun yliopiston Kajaanin yksiköt yhdistettiin 1.1.2004 alkaen Kajaanin yliopistokeskukseksi ja Kajaanin 
opettajainkoulutusyksikön kirjastosta tuli Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto 19.4.2004. 

Päätoimittaja Teuvo Mällisen kokoelman luovutustilaisuus pidettiin 27.1.2004 ja siihen liittyvä kirjanäyttely 
avattiin. 

Tiedekirjasto Telluksen vihkiäisiä ja Oulun yliopiston kirjaston 45-vuotisjuhlaa vietettiin 3.12.2004. 

Kirjasto sai 45-vuotislahjakseen toisen inkunaabelinsa. 

Kirjaston yhdessä arkkitehtuurin osaston kanssa valmistama arkkitehti Wivi Lönnin kokoelmaa ja elämäntyötä 
esittelevä verkkosivusto julkistettiin 3.12.2004. 

NÄYTTELYT 

PÄÄKIRJASTO SNELLMANIAN KIRJASTO 

Mirjam Kinoksen exlibris-kokoelma  
20.10.2003 - 31.1.2004 

 
Kuolan retki (myös netissä) 
26.1.-31.3.2004 
 

Teuvo Mällisen mitalikokoelma  
14.1.- 1.3.2004 

Koulutussuunnittelu ja sen arviointi 
8.-20.4.2004 
 

Runebergin 200-vuotisjuhlanäyttely (Lauri 
Viljasen Runeberg-kokoelma) 
5.2.-30.4.2004 

Uuden ajan kynnyksellä – työväenkirjallisuutta ja 
tutkimusta 
28.4.-30.6.2004 
 

Goethe-näyttely 
3.-26.5.2004 

Lapinmaasta Klassilliseen Antiikkiin – 
Oululaista arkeologian tutkimusta (Arkeologien 
kansainvälinen konferenssi) 
16.8.-30.9.2004 

Sanojen pitkällä polulla – Reino Rinne 
17.6.-31.12.2004 

Edda – Viikingit ja riimukirjoitus - Ruotsin 
kielen historiallista taustaa 

4.10.-12.11.2004 
 

Ortotopologia – mitä se on? (Aapo Heikkilä) 
22.10.-31.1.2005 

Derrida 

14.10.-30.10.2004 
 

George Sand (1804 -1876) –pienoisnäyttely 
joulukuu 2004 – tammikuu 2005 

On villiä melskettä, helinää, helskettä pienten 
tiukujen… - jouluaiheisia kirjoja 
1.12.-31.12.2004 
 

 Marja Tuulennon kirjalahjoitus 
1.12.-20.12.2004 

 Sancta nox, placida nox - Kääntämisen 
tutkimuksen päivät 9.12.2004-7.1.2005 
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YLIKIRJASTONHOITAJAN KATSAUS 

 

Oulun yliopiston kirjaston 45. toimintavuosi muistetaan kirjastossa rakentamisen ja samalla uuden luomisen 
vuotena. Kirjastolla oli meneillään kaksi suurta rakentamishanketta. Luonnontieteellisen ja teknillisen 
tiedekunnan yhteinen, 3100 m2:n laajuinen Tiedekirjasto Tellus valmistui. Tellus vihittiin käyttöön joulukuun 
3. päivänä, jolloin kirjasto vietti myös näissä hienoissa tunnelmissa 45-vuotisjuhlaansa. Myös lääketieteellisen 
tiedekuntakirjaston peruskorjaus- ja laajennusrakentaminen oli varsin pitkällä vuoden lopussa. Näin 
valmistuivat ensimmäiset Oulun yliopiston opetuksen tieto- ja viestintätekniikan käytön strategiassa päätetyt 
oppimiskeskukset. Kirjastojen tilojen suunnittelussa luotiin edellytykset erityisesti joustavalle 
ryhmätyöskentelylle ja tieto- ja viestintätekniikan käytölle opiskelussa. 

Toimintavuonna tapahtui myös kokoelmapuolella uusi merkittävä avaus. Kirjasto hankki vuoden alussa 
ensimmäisen elektronisen, eri tieteenalojen uutta kirjallisuutta laajasti kattavan 17 000 nimekkeen 
kirjakokoelman. Opiskelijat ottivat e-kirjat nopeasti käyttöön. Muutoinkin kirjaston verkkopalvelujen ja 
elektronisten aineistojen käyttö kasvoi edelleen huomattavasti. Kokoelmia täydensi myös useat merkittävät 
lahjoitukset. Kirjasto sai  mm. toisen inkunaabelinsa, vuonna 1495 painetun Margarita poetica-teoksen, joka on 
kuulunut mm. Baijerin herttualle. Näin kokoelmat täydentyivät kirjahistorian laajalla aikajänteellä  
Gutenbergin ajan kirjasta elektronisiin verkkokirjoihin.  

Kirjasto toimi myös sisällöntuottaja. Vuonna 1960 Suomen ensimmäinen naisarkkitehti Wivi Lönn lahjoitti 
kirjallisuutta, luonnoksiaan ja matka-albumejaan Oulun yliopiston kirjastolle. Aineisto on kiinnostanut 
jatkuvasti erityisesti mediaa. Jotta alkuperäinen, jo hauras aineisto säilyisi, mutta olisi helposti laajan yleisön 
saatavilla, kirjasto valmisti yhdessä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kanssa aineistosta Wivi Lönnin 
kattavan elämäntyön verkkosivuston opetusministeriön apurahan turvin.  

Kirjastolla oli useita kehittämishankkeita edellisten lisäksi. Henkilökunta onnistui asiakaspalvelun ja muiden 
päivittäisten tehtävien lisäksi vaativissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä erinomaisesti.   
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PALVELUT 

Toimintavuonna aktiivisesti kirjastopalveluja käyttävien yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan määrä 
kasvoi noin 10 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Elektronisen aineiston ja muiden verkkopalveluiden 
käyttö kasvoi merkittävästi. Samanaikaisesti myös kotilainat lisääntyivät, mutta kirjastokäynnit vähenivät 
hieman. Myös kaukolainojen määrä pieneni. 

Kirjasto palvelee asiakkaitaan hankkimalla aineistoja ja tarjoamalla opetusta ja välineitä, joilla asiakkaat 
mahdollisimman hyvin löytäisivät aineistot ja saisivat ne käyttöönsä. Elektronisten aineistojen käytön 
tehostamiseksi tiedonhankinnan taitoja ja välineiden käyttöä opetettiin aktiivisesti yliopiston opiskelijoille. 
Opiskelijoiden opiskelutaitoja edistettiin informaatiolukutaidon opetuksella. Koulutusta annettiin yli 5 000 
opiskelijalle. Jatko-opiskelijoille annettiin tieteenalakohtaista tiedonhankintaopetusta ja heitä perehdytettiin 
väitöskirjan tekniseen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen.  

Oppimiskeskusverkoston ensimmäinen keskus Tiedekirjasto Tellus valmistui ja se vihittiin käyttöön 3.12.2004. 
Varhaiskasvatuksen kirjaston aukioloaikaa supistettiin. 
 
Palveluja kehitettiin monella sektorilla: 

- informaatikkoja oli mukana kiinteästi useissa opetus- ja tutkimusprojekteissa, mm. 
virtuaaliyliopistohankkeissa Graduate Plaza ja Enviru 

- e-aineistojen portaalin NELLIn suunnittelu 
- Kajaanin yksikössä palvelujen ja palveluyhteistyön kehittämistä varten Kajaanin kirjastoyhteistyö, jossa 

mukana yliopiston kirjaston lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto ja Kajaanin 
kaupunginkirjasto sekä Kajaanin kehittämiskeskus; palkattiin yhteinen informaatikko 
käyttäjäkoulutuksen kehittämistä varten 1.1.2005 alkaen 

 
Käyttäjät 
 

2003 2004 Muutos 
2003-2004 

Yliopiston opiskelijat 15 829 16 406 +3.7 % 
Yliopiston henkilökunta 3 096 3 100 +0.1 % 
Aktiiviset lainaajat 19 890 21 039 +5.8 % 
 yliopiston opiskelijat ja 

henkilökunta 
14 252 15 725 +10.3 % 

 muut 4 929 4 635 -6.0 % 
 kaukopalveluasiakkaat 709 678 -4.4 % 

 
Kirjastokäynnit ja lainaus 2003 2004 Muutos 

2003-2004 
Kirjastokäynnit 937 641 846 355 -10.0 % 
Kirjaston www-sivujen sivulatausten 
määrä 

7 912 822 11 459 781 +44.9 % 

Kotilainat 574 565 752 892 +31.0 % 
    
Kaukolainat 15 908 13 883 -12.7 % 
 Saadut kaukolainat 7 198 6 990 -2.9 % 
 Annetut kaukolainat 8 710 6 893 -20.9 % 
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Kokoelmien käyttö 2003 2004 Muutos 
2003-2004 

Tiedonhakujen määrä OULA-
kokoelmatietokannasta 

1 921 388 
(+22.4 %) 

1 838 017 -4.3 % 

Tulostetut elektroniset artikkelit 262 734 
(+51.4 %) 

351 092 +33.6 % 

Yhteydenottokerrat digitaalisiin kirjoihin 0 10 931  
Digitaalisista kirjoista katsotut tietueet 0 8 948  

 
Tiedonhankinnan opetus 
 

2003 2004 Muutos 
2003-2004 

Annettu opetus (tunteja) 846 860 +1.7 % 
Opetukseen osallistuneet 3 895 5 463 +40.3 % 

 
Tiedonhaut 
 

2003 2004 Muutos 
2003-2004 

Tiedonhaun toimeksiannot 5 606 4 822 -14.0 % 
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KOKOELMAT 

Kokoelmien hankinnan painopiste tieteellisten lehtien osalta oli elektronisissa lehdissä, joiden määrä kasvoi 
noin 11 %.  Elektronisten lehtien osuus kaikista vuonna 2004 tilatuista tieteellisistä lehdistä oli jo 67 %. 
Kirjasto hankki myös ensimmäisen elektronisen kirjapaketin Ebraryn, joka sisältää 17 000 nimekettä. Muutoin 
kirjahankinta laski edellisten vuosien tapaan. 
 

Yliopiston rehtori asetti työryhmän tekemään ehdotuksen kirjaston kokoelmapoliittiseksi suunnitelmaksi.  
Työryhmän tuli kartoittaa nykytilanne ja esittää suosituksia siitä, miten yliopiston kirjallisuuskokoelmia, niiden 
hankintaa, rahoitusta ja käyttöön asettamista tulisi kehittää niin, että ne osaltaan tukisivat yliopistossa tehtävää 
työtä ja tavoitteiden saavuttamista nykyistä paremmin. 

Yliopiston hallitus käsitteli työryhmän kokoelmapoliittisen raportin ensimmäisen kerran jättäen asian 
työryhmälle jatkovalmisteluja varten. 

 
Kokoelmat 2003 2004 Muutos 

2003-2004 
Painetut kokoelmat yhteensä (monografiat 
ja kausijulkaisut; säilytysyksikköinä) 

1 680 067 1 718 125 +2.3 % 

Ostetut painetut monografiat 7 965 5 618 -29.5 % 
 joista kurssikirjoja 4 061 3 026 -25.5 % 
Ostetut painetut kausijulkaisunimekkeet 3 200 2 978 -6.9 % 
Käytössä olevat elektroniset kausijulkaisu-
nimekkeet 

5 523 6 111 +10.7 % 

Kirjaston toimesta julkaistut elektroniset 
väitöskirjat yhteensä 

477 581  

 
Hankinta (€) 2003 2004 Muutos 

2003-2004 
Hankitut painetut kausijulkaisut 898 300 € 783 700 € -12.8 % 
Hankittu elektroninen aineisto 655 500 € 706 100 € +7.7 % 
    
Hankitut monografiat 456 000 € 459 500 € +0.8 % 
 joista budjettirahalla 228 700 € 206 200 € -9.8 % 
 joista ulkopuolisella rahalla 227 300 € 253 300 € +11.4 % 
 joista kurssikirjoja 177 300 € 153 700 € -13.3 % 
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JULKAISUTOIMINTA 

Kirjasto vastaa Oulun yliopiston väitöskirjasarjan Acta Universitatis Ouluensis kirjojen julkaisemisesta 
painettuna ja elektronisena sekä siihen liittyvästä jatko-opiskelijoiden neuvonnasta.  Lisäksi kirjasto vastaa 
Oulun yliopiston oppimateriaalia ja Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja -sarjojen toimittamisesta.  

Acta Universitas Ouluensis -julkaisusarjassa ilmestyi 97 väitöskirjaa painettuna ja elektronisena sekä 1 muu 
tutkimus. Tutkijoille ja jatko-opiskelijoille annettiin opetusta Acta-sarjassa julkaisemiseen ja mallipohjien 
käyttöön liittyen. Osa opetuksesta liittyi kirjaston laatimaan opiskelijoiden TohDot-tukipakettiin, osa annettiin 
esim. eri tutkijakoulujen erillisestä pyynnöstä. 

Elektronisen julkaisemisen laajentamisen pilottitutkimusta jatkettiin. Vuonna 2004 tehtiin 69 
laitossarjajulkaisusta elektroninen verkkoversio. 

 

 

 

 

 

 

Acta Universitatis Ouluensis -julkaisusarjan julkaisut 2004 
 Väitöskirjat Muu 

tutkimus 
A-sarja (LuTK) 20 1 
B-sarja (HuTK) 4  
C-sarja (TTK) 22  
D-sarja (LTK) 39  
E-sarja (KTK) 9  
G-sarja (TaTK) 3  
Yhteensä 97 1 

 
Acta Universitatis Ouluensis -julkaisusarjan www-osoite: 

http://www.kirjasto.oulu.fi/julkaisutoiminta/acta/

 

 

http://www.kirjasto.oulu.fi/julkaisutoiminta/acta/
http://www.kirjasto.oulu.fi/julkaisutoiminta/acta/
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KEHITTÄMINEN 

Kirjaston toimintojen kehittäminen on jatkuvaa, jokapäiväistä työtä. Vuonna 2004 kehitettiin mm. sähköistä 
tilausta ja laskutusta, verkkosivuja, käyttäjäkoulutusta jne. Ulkopuolisten tahojen kanssa tehdyt tärkeimmät 
kehittämishankkeet olivat seuraavat: 

Projektit ja hankkeet:  

Oppimiskeskushankkeet 
Oppimiskeskusta kehitettiin Lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston ja 
Tiedekirjasto Telluksen osalta. Palvelukokonaisuus suunniteltiin  ja osa 
palveluista otettiin käyttöön. 

http://www.oulu.fi/oppimiskeskus/hanke.html

TELLUS – Tekniikan ja luonnontieteiden yhteinen kirjasto 
Teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan kirjastoyksiköt yhdistettiin 
vuosien 2003-2004 aikana yhdeksi palvelu-kokonaisuudeksi, joka tulee 
olemaan osa Oulun yliopiston virtuaalikampusohjelmaa ja osa yliopiston 
oppimiskeskusverkostoa. Tellus toimii ryhmätyöskentelyä tukevana 
monipuolisena oppimistilana, jossa on mahdollista käyttää ja testata 
mobiiliteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. 

http://www.kirjasto.oulu.fi/kirjastoyksikot/tellus/

Virtuaalikampus – ”Mobiilioppimisen” monitieteinen yhteistyö Oulun yliopistossa 
Virtuaalikampus on Campus Futurus -verkoston monitieteinen yhteishanke, 
jonka tarkoituksena on edistää langattoman teknologian sovelluksia yliopiston 
opiskelussa ja työssä. 

Yhteistyötahot: Oulun yliopiston sähkö- ja tietotekniikan osasto, 
tietojenkäsittelytieteiden laitos, koulutusteknologian tutkimusyksikkö ja 
yliopiston kirjasto 

http://cf.oulu.fi/VYhankkeet/vyhankkeet_oulu.php

Langattoman verkon käyttöönotto 
Langaton verkko otettiin käyttöön Tiedekirjasto Telluksessa, Pääkirjastossa ja 
Kajaanin yliopistokeskuksen kirjastossa. 

SmartLibrary - langattomat verkko- ja mobiilipalvelut Pääkirjastossa 

Hankkeen tavoitteena on langattomien verkko- ja mobiilipalveluiden 
kehittäminen. Niiden avulla kirjaston asiakas voi kännykällä tai PDA-laitteella 
selata Oula-tietokantaa langattomasti ja pyytää SmartLibrary-sovellukselta 
karttapohjaista opastusta etsimänsä kirjan tai kokoelman luo. 
Yhteistyötaho: MediaTeam Oulu -tutkimusryhmä, sähkö- ja tietotekniikan 
osasto 

http://www.kirjasto.oulu.fi/palvelut/mobiilipalvelut/
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http://www.oulu.fi/oppimiskeskus/hanke.html
http://www.kirjasto.oulu.fi/kirjastoyksikot/tellus/
http://cf.oulu.fi/VYhankkeet/vyhankkeet_oulu.php
http://www.mediateam.oulu.fi/
http://www.kirjasto.oulu.fi/palvelut/mobiilipalvelut/
http://www.kirjasto.oulu.fi/palvelut/mobiilipalvelut/
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AIKO - Aikuisopiskelijoiden tietoverkkopalvelut 

Projektin tavoitteena on parantaa yliopiston tietoverkkoperustaisten 
opiskeluresurssien käyttöä yliopiston aikuiskoulutuksessa. 

Yhteistyötahot: Koulutus- ja tutkimuspalvelut, Avoin yliopisto, Oulun 
yliopiston tietohallinto, Maakuntakorkeakoulu, Pohjois-Pohjanmaan 
kesäyliopisto, Kajaanin yliopistokeskus 

http://www.kirjasto.oulu.fi/kehittamishankkeet/aiko/

Tieteellisen tiedonhankinnan verkko-opetushanke 2002-2004  

TieDot-hanke on seitsemän yliopiston yhteishanke, jossa tehdään 
tieteenalakohtaisia tiedonhankinnan verkkokursseja. Se on yksi 
virtuaaliyliopiston palveluhankkeista. 

http://www.uku.fi/kirjasto/TieDot/

Pohjanportti – alueellinen yhteisportaalihanke 

Hankkeen tavoitteena on rakentaa tiedonhakupalvelu, jolla yhdistetään 
Rovaniemen, Oulun ja Kajaanin alueiden kirjastoverkon palveluita. Yhteinen 
portaali mahdollistaa aineiston haun alueellisesti kirjastotyypistä tai -
järjestelmästä riippumatta. Portaali toteutetaan MetaLib-ohjelmistolla. 

Yhteistyötahot: Oulun yliopiston kirjasto, Oulun kaupunginkirjasto-
maakuntakirjasto, Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto, Kajaanin 
kaupunginkirjasto, Oulun yliopiston kirjasto / Kajaanin 
opettajankoulutusyksikön kirjasto, Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto, 
Lapin yliopiston kirjasto, Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemen 
ammattikorkeakoulun kirjasto, TietoEnator

http://www.pohjanportti.fi

Nelli-portaali– kansallinen tiedonhakujärjestelmä 
Nelli-portaalin (National Electronic Library Interface) kautta tiedonhaun voi 
kohdistaa useisiin eri tietokantoihin. Nelli toteutetaan Kansalliskirjaston ja 
kotimaisen kirjastosektoreiden yhteisenä tiedon-hakua helpottavana hankkeena. 

http://www.nelliportaali.fi

Informaatilukutaitohanke 

 Hankkeen koordinoijana toimii Helsingin yliopisto yhdessä Tampereen ja 
Kuopion  yliopistokirjastojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on integroida 
informaatiolukutaito osaksi akateemisia opintoja.  Lisäksi tavoitteena on 
informaatiolukutaitojen keskeisten elementtien kartoittaminen, 
tiedonhankinnan opintosuunnitelman laatiminen, tietonhankinnan verkko-
opetuksen kehittäminen sekä yliopistojen välisen verkoston luominen.  
Yhteistyössä on 28 yliopisto- tai tiedekuntakirjastoa, mukana Oulun yliopiston 
kirjasto. Vuoden 2004 aikana perustettiin hankkeen ohjausryhmä, 
yliopistokirjastostoille tehtiin kysely tiedonhankinnan opetuksen 
kartoittamiseksi ja annettiin valtakunnallinen suositus informaatiolukutaidon 
oppiainesten sisällyttämiseksi uusiin tutkintorakenteisiin. 

 http://www.helsinki.fi/infolukutaito/

 

http://www.kirjasto.oulu.fi/kehittamishankkeet/aiko/
http://www.virtuaaliyliopisto.fi/index.php?alasivu=palveluverkot
http://www.uku.fi/kirjasto/TieDot/
http://www.kirjasto.oulu.fi/
http://www.ouka.fi/kirjasto/index.html
http://www.ouka.fi/kirjasto/index.html
http://kirjasto.oamk.fi/
http://www.kajaani.fi/kirjasto/
http://www.kajaani.fi/kirjasto/
http://www.kirjasto.oulu.fi/kirjastoyksikot/kokl/
http://www.kirjasto.oulu.fi/kirjastoyksikot/kokl/
http://www.kajak.fi/kirjasto/kirjasto.htm
http://www.urova.fi/kirjasto
http://www.rovaniemi.fi/?deptid=682
http://library.ramk.fi/
http://library.ramk.fi/
http://www.tietoenator.com/
http://www.pohjanportti.fi/
http://www.nelliportaali.fi/
http://www.nelliportaali.fi/
http://www.helsinki.fi/infolukutaito/
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HENKILÖKUNTA 

Yliopiston kehittämis- ja sopeuttamisohjelma vaikutti edelleen kirjaston virkatilanteeseen. Virkapankissa oli 4 
henkilötyövuoden säästö ja erilaisia virkajärjestelyjä tehtiin säästöjen saavuttamiseksi. Vakituisia virkoja 
täytettiin vuoden 2005 aikana neljä: Pääkirjaston esimiehen virka, informaatikon virat Pääkirjastossa ja 
Tiedekirjasto Telluksessa sekä kirjastonhoitajan virka arkkitehtuurin osaston kirjastossa. 

Vakituisissa viroissa työskentelevien virkajakauma (n) 
Vakituiset virat Viranhoitajia Täyttämättä 
Ylikirjastonhoitaja 1  
Hallintopäällikkö 1  
Kirjastonhoitaja, yksikön esimies 5  
Suunnittelija 1  
Kirjastonhoitaja 18 1 
Informaatikko 8  
Kirjastoamanuenssi 12  
Kirjastosihteeri 42 4 
Tietotekniikka-asiantuntija 1  
Atk-suunnittelija 2  
Verkkopalvelusuunnittelija 1  
Käytönsuunnittelija 2  
Julkaisutoimittaja 1  
Osastosihteeri 2  
Toimistosihteeri 1  
Kirjansitoja 2  
Virastomestari 1  
Yhteensä 101 5 

Vakinaista virkaa hoitavien koulutus (%) 
Koulutus Osuus koko 

henkilökunnasta (%) 
Ylempi korkeakoulututkinto tai 
lisensiaatintutkinto 

46 % 

Alempi korkeakoulututkinto 14 % 
Keskiasteen tai toisen asteen tutkinto 34 % 
Ei tutkintoa tai varsinaista ammattiin 
valmistavaa koulutusta 

6 % 

Yhteensä 100 % 

Määräaikaiset työntekijät (n) 
 Lukumäärä Htv:t 
Työllistetyt, työkokeilijat 9 2,35 
Harjoittelijat 4 0,91 
Siviilipalvelusmiehet 7 3,53 
Yhteensä 20 6,79 
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Henkilökunnan koulutus: 
 
Kirjaston henkilökuntaa osallistui yhteensä noin 200 päivää erilaisiin koulutustapahtumiin. Näitä olivat mm.: 
 
- yliopiston järjestämä esimiesvalmennus ja esimiestyönohjaus 
- tietokanta- ja aineistokoulutus, 
- erilaiset atk- ja taloushallintokoulutukset 
- japanin kielen alkeet 
- valtakunnalliset koulutukset ja seminaarit (mm. Varastokirjaston syysseminaari, FinElib-seminaari, Voyager-      
päivät, sisällönkuvailuseminaari) 
- tutustumismatkat muihin yiopistokirjastoihin 
- virkamiesvaihto Unkarissa Pécsin yliopiston kirjaston ja Nyiregihásan korkeakoulun kirjaston kanssa 
- TYK-kuntoutukseen osallistui 7 henkilöä 
- kirjasto järjesti itse asiakaspalveluun liittyvän koulutustapahtuman  
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TILAT JA TALOUS 

 

Tiedekirjasto Tellus valmistui ja vihittiin käyttöön 3.12. (kansikuvassa Tiedekirjasto Tellus) 

LTK:n kirjaston perusparannus ja laajennus toteutettiin vuoden 2004 aikana. Molemmat kirjastot toimivat  
koko vuoden väliaikaisissa tiloissa remontin keskellä.  

Pääkirjastossa tapahtui laaja vesivahinko kokoelmavarastossa heinäkuussa.  Kokoelmat eivät vaurioituneet, 

mutta tilan remontointi kesti kuukausia. 

Kajaanin kirjaston laajentamisen tilavaihtoehtojen suunnittelu käynnistyi. 

 
Rahoitus 1 000 € % 

Oulun yliopistolta suora 
budjettirahoitus 

6 878 80.1 

Oulun yliopistolta 
epäsuora budjettirahoitus 

785 9.2 

Muu julkinen rahoitus 121 1.4 
Maksullisen palvelun tulot 233 2.7 
Muu rahoitus 566 6.6 
Yhteensä 8 583 100.0 

 

Toimintakulut 1 000 € % 
Henkilöstö 3 456 56.4 
Aineisto (kok:n huolto) 11 0.2 
Tilat 2 164 35.3 
Tietotekniikka ja 
tietoliikenne 

166 2.7 

Muut 327 5.3 
Yhteensä 6 124 99.9 

Talous  1 000 € % 
Toimintakulut 6 124 71.4 
Kirjastoaineistokulut 1 949 22.7 
Pääomakulut 509 5.9 
Yhteensä 8 582 100.0 
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ORGANISAATIO JA HALLINTO 

 

Uusi kaksivuotinen tiimikausi alkoi 1.1.2004.  

Tiedekirjasto Telluksen organisaation kehittämistä jatkettiin. 

Pääkirjaston organisaatio uudistettiin: kokoelmapalveluiden esimiehen virka muutettiin Pääkirjaston esimiehen 
viraksi ja Pääkirjasto jaettiin kolmeen palvelukokonaisuuteen, joille kullekin nimettiin esimies. 
Palvelukokonaisuudet ovat bibliografiset palvelut, kokoelmapalvelut ja asiakaspalvelut. 

Kajaanin yksikkö muutettiin Kajaanin yliopistokeskuksen kirjastoksi Kajaanin yksiköiden yhdistymisen myötä ja 
yhteistyötä Kajaanin kirjastojen kesken tiivistettiin. 

Varhaiskasvatuksen kirjaston palveluita vähennettiin ja kirjasto päätettiin lopettaa vuoden 2005 maaliskuun 
loppuun mennessä 

Kajaanin yliopistokeskuksessa toimii kirjastotyöryhmä ja lääketieteellisessä tiedekunnassa kirjastovaliokunta. 

 

Kirjaston johtokunta 

Varsinaiset jäsenet     Henkilökohtaiset varajäsenet 

Huhtala Liisi, vararehtori, puheenjohtaja 
Eriksson Seppo, leht., TaTK    Kallunki Juha-Pekka, prof., TaTK 
Fält Olavi K., prof., HuTK    Sulkala Helena, prof., HuTK 
Heikkilä-Kuutti Marja-Leena, kirj.hoit.   Klintrup Outi, informaatikko 
Iivari Juhani, prof., LuTK    Laasonen Kari, prof., LuTK  
Järvelä Sanna, prof., KTK    Suortti Juhani, prof., KOKY 
Kalliokoski Juha, tutk.joht.    Yli-Luoma Pertti, prof. 
Keiski Riitta, prof., TTK    Leiviskä Kauko, prof., TTK  
Koskinen Pekko, fil.yo     Metso Antero, DI   
Mähönen Petri, tutkimusjohtaja,  TTK 
Nieminen Pentti, leht., LTK    Salo Tuula, ma prof., LTK 
Pietilä Hannu, hall.joht. 
Ylinampa Janne, fil.yo.     Sivonen Tapio, fil.yo 
Keinänen Kari, tietohall.pääll. 
Kytömäki Päivi, ylikirj.hoit. 
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