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Johdanto – tieteellinen kirjasto tänään

V

uonna 2013 on kulunut 50 vuotta siitä, kun
Pohjois-Karjalan keskussairaalaan päätettiin
perustaa puolipäiväinen kirjastoamanuenssin virka.
Viran perustamista vuonna 1963 voidaan pitää
tieteellisen kirjaston toiminnan alkuna. Vuosien varrella
toiminta on laajentunut ja muuttanut muotoaan.

P

ohjois-Karjalan keskussairaalan tieteellinen
kirjasto palvelee keskussairaalan, Paiholan
sairaalan ja Honkalampi-keskuksen henkilökuntaa. Tieteellinen kirjasto palvelee mahdollisuuksien
mukaan myös muita terveydenhuollon sidosryhmiä.
Kirjaston kokoelmissa on pääasiassa sosiaali- ja
terveydenhuoltoalan kirjallisuutta. Kesällä 2012
ammattilehtien kokoelma kattoi 942 julkaisua ja
kirjakokoelma 13 795 nimekettä. Osa kirjaston
kokoelmista on sijoitettu eri työyksiköiden alakohtaisiin käsikirjastoihin, joiden kehittämisestä ja

kirjallisuuden valinnasta vastaavat vastuualueiden
esimiehet. Kirjasto tekee hankinnat, luokittelee ja
toimittaa tilatut kirjat.
Kirjaston palveluihin kuuluvat lainaustoiminnan
lisäksi myös kaukopalvelu, tiedonhaut ja tiedonhaun opastus, artikkelikopioiden välittäminen sekä
lehtikiertojen järjestäminen. Kirjastonhoitaja on
vuodesta 1993 alkaen toiminut myös sairaanhoitopiirin julkaisusarjan vastaavana toimittajana.
Ammattilehdet muodostavat olennaisen osan
kirjaston kokoelmista. Kaikki sairaalan eri toimipisteiden ammattilehdet tilataan kirjaston kautta.
Kirjasto hoitaa lehtien saapumisvalvonnan ja välittää ne edelleen oikeille henkilöille tai yksiköille.
Kirjasto myös lainaa lehtiä asiakkaille sekä ylläpitää
lehtiarkistoa.
Tieteellinen kirjasto toimii johtajaylilääkärin
alaisuudessa, ja sen toimintaa ohjaa kirjastotyöryhmä.
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Kokoustilan kulmalta
tieteelliseksi kirjastoksi

P

Pohjois-Karjalan keskussairaala 60-luvun alussa. Kuva: PKSSK kuva-arkisto.
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ohjois-Karjalan keskussairaala
perustettiin Joensuuhun vuonna
1953. Sairaala ehti toimia kymmenen
vuotta, kun lääketieteellisen kirjaston
perustaminen todettiin tarpeelliseksi.
Sairaala oli saanut lahjoituksina laajahkon kokoelman lääketieteellistä
kirjallisuutta, ja kirjastoamanuenssin
viran perustamisen myötä vuonna
1963 voitiin aloittaa näiden lääketieteellisten julkaisujen luettelointi
ja luokitus. Kirjasto sijaitsi aluksi
sairaalan päärakennuksen kokoustiloissa. Tämä vaikeutti kirjaston
toimintaa, sillä tiloja käyttivät
muutkin kokoustilojen tarvitsijat.
Alkuaikoina
kirjastonhoitajat
vaihtuivat melko tiheään. Ensim-

mäisiä kirjastoamanuensseja olivat Liisa Paimela
sekä rouva Kokkonen. Vuosina 1965–1966 kirjastonhoitajana toimi kaupunginkirjaston virkailija
Mirjaliisa Mensonen. Vuoden 1966 lopulla virkaa
tuli hoitamaan Irma Jokela, ja hänen jälkeensä
Tuulikki Karhapää toimi virassa hetken aikaa.
Vuonna 1967 kirjasto sai hoitajakseen Seija
Haaviston, joka toimi virassa pitkään ja kehitti
tarmokkaasti kirjaston toimintaa. Samalla kirjaston
toiminta vakiintui.
Haaviston jälkeen virassa toimi Pirkko
Airasvaara vuodesta 1974 vuoteen 1997 asti (virkavapaalla 1990–1997, vs. kirjastonhoitaja Pirkko
Pussinen). Vuodesta 1997 lähtien virkaa on hoitanut
Pirkko Pussinen.

K

irjaston toiminta laajeni 1970-luvun puolivälissä,
jolloin Kontioniemen sairaalan tieteellisen kirjaston kehittäminen aloitettiin. Kirjastonhoitajan
työmäärä kasvoi huomattavasti, sillä tehtäviin tulivat mukaan käynnit Kontioniemen kirjastossa joka
toinen viikko. Tämän vuoksi kirjastonhoitajan työaikaa jatkettiin 20 tuntiin viikossa, kunnes viimein
vuonna 1984 virka muuttui kokopäiväviraksi.
Vuosi 1984 oli muutenkin merkittävä lääketieteelliselle kirjastolle, sillä kirjasto muutti päärakennuksen kokoustiloista taloon 13. Uudet tilat helpottivat
kokopäiväistä toimintaa, ja samalla kirjasto sai lisää
hylly- ja lukutilaa.
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri oli perustettu jo
vuonna 1986, mutta vasta vuoden 1991 alusta lääketieteellisen kirjaston toimintapiiriin tulivat mukaan
myös Paiholan, Kotilahden (Koppola) ja mielenterveystoimistojen kirjasto- ja informaatiopalvelut.
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Kontioniemen kirjastovastaavana toimi Maria
Asikainen ja Kotilahdessa Marja-Leena Päivinen.
Toiminnan laajetessa myös tehtävät lisääntyivät
ja muuttuivat: mm. tiedonhaun ohjaus tuli osaksi
kirjastonhoitajan tehtäviä. Aiemmin pelkästään
lääketieteelliseen kirjallisuuteen keskittyneitä kokoelmia alettiin kehittää myös hoitotieteen suuntaan.
Taustalla olivat sairaanhoitajien tiedontarpeet ja
kehittyvä hoitotieteellinen tutkimus. Myös kirjaston
nimi päätettiin muuttaa tieteelliseksi kirjastoksi.
Toiminnan muutokset jatkuivat vuonna 1992,
jolloin tieteellisen kirjaston palveluja alettiin tarjota
myös Pohjois-Karjalan terveydenhuolto-oppilaitokselle ja muille ulkopuolisille korvausta vastaan.
Tieteelliselle kirjastolle laadittiin käyttösäännöt ja
sovittiin palvelumaksuista. Vuoden 1993 joulukuussa juhlistettiin kirjaston 30-vuotista taivalta
viettämällä kirjastopäivää.
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K

okoelmien karttuessa ongelmaksi nousi hyllytilojen puute. Vuonna 1994 toiveena oli saada
uudet toimitilat vapautuvista apteekin tiloista, mutta
lopulta päätettiin remontoida lisätilaa kirjastolle viereisestä kokoushuoneesta ja samalla kunnostaa kirjaston
vanha tila. Remontti jatkui vuoden 1995 alkupuolelle. Saadulle lisätilalle oli tarvetta jo samana vuonna, kun Kontioniemen sairaalan toiminta loppui, ja
kirjakokoelmat siirrettiin keskussairaalan tieteelliseen
kirjastoon. Vuonna 1996 päättyi Kotilahden sairaalan
toiminta. Kotilahdesta kirjoja siirtyi sekä tieteelliseen
kirjastoon että Paiholaan muuttaville osastoille.
Nykyään tieteellisen kirjaston sivutoimipisteenä
on Paiholan sairaalan tieteellinen kirjasto, jossa
klinikkasihteeri Eeva Mustonen toimii kirjastovastaavana ja huolehtii aineiston järjestelystä.

Tieteellinen kirjasto sijaitsi
1980-luvun puoliväliin asti
sairaalan päärakennuksen
kokoustilojen yhteydessä.
Tämä vaikeutti toimintaa,
sillä tiloja käyttivät muutkin
kokoustilojen tarvitsijat.
Kuva: PKSSK kuva-arkisto.
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Tieto siirtyy verkkoon

Y

“CD-levy vain levyasemaan ja sinulla on käsillä terveydenhuollon tietoa”, opasti
kirjastonhoitaja Pirkko Pussinen henkilöstölehti Suakkunoissa vuonna 1992.
Kuva: PKSSK kuva-arkisto
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liopistokirjastoissa tietotekniikka
otettiin käyttöön jo 1970luvulla, mutta yleisissä kirjastoissa
ja pienissä tieteellisissä kirjastoissa
tietotekniset sovellukset yleistyivät
vasta 1980–1990-luvuilla. Ennen
tietokoneiden yleistymistä kirjastonhoitajien apuina olivat perinteiset
painetut bibliografiat (Index Medicus
ja Finmed) sekä kortisto.
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin
tieteellinen kirjasto alkoi hyödyntää
tietotekniikkaa 1990-luvun alkupuolella. Tällöin tiedonhaussa siirryttiin Index Medicusta vastaavan Medline-tietokannan CD-ROM-sovelluksen käyttöön, ja kaukopalvelupyyntöjä
voitiin tehdä modeemin välityksellä
kansalliseen Varastokirjastoon.

Vuoden 1992 alussa tieteellinen kirjasto otti käyttöön PrettyLib-kirjastojärjestelmän, jolloin kortiston
ylläpito lopetettiin ja kirjojen luettelointi muuttui
sähköiseksi. Samalla tiedonhaku kirjaston omista
kokoelmista monipuolistui. Uuden teknologian
käyttöönotto ei kuitenkaan aina sujunut kovin
nopeasti: esimerkiksi käsikuittilainoja tehtiin aina
vuoteen 1999 asti.

T

ietokantojen kehittyminen ja muuttuminen on
ollut nopeaa. Vuonna 1997 tieteellisessä kirjastossa olivat käytössä Medline-tietokannan lisäksi myös
Lääkärin CD-ROM -tietokanta sekä TURVA-CD,
joka koostui terveys-, sosiaali- ja työympäristöalan
kirjastojen ja tietopalvelujen viitetietokannoista.
Tieteellisten julkaisujen uutuusvalvonnassa auttoi
CD-ROM-tietokanta Current Contents on Diskette.
Kirjastolla oli myös mahdollisuus ottaa online-yhteys
Medic-, KDOK- ja LINDA-tietokantoihin sekä

VTLS-kirjastojen kokoelmiin. Internet-yhteyksien
kehittymisen myötä tieto onkin siirtynyt verkkoon.
Esimerkkejä kirjastossa tällä hetkellä käytössä olevista
tietokannoista ovat Cinahl, Cochrane Library, Medic,
Medline PubMed ja Micromedex, sekä Terveysportti-palvelun kautta löytyvät tietokannat.
Kirjasto edistää palveluiden saatavuutta sairaanhoitopiirin lähiverkon kautta. Henkilökunta voi ottaa
omilta työpisteiltäään yhteyden kirjaston kokoelmiin, keskeisiin tietopankkeihin sekä kotisivun palvelutarjontaan.
Kirjaston kirja- ja lehtiohjelmat toimivat lähiverkossa jo vuonna 1996, jolloin kirjaston kokoelmatietokantoja saattoi selata työyksiköistä. Ensimmäiset kotisivunsa tieteellinen kirjasto sai vuonna 1997
sairaanhoitopiirin kotisivujen yhteyteen. Vuonna
2004 sivujen ulkoasu uudistui täysin ja käyttöön otettiin uusia toimintoja, muun muassa lainojen uusimis- ja varausmahdollisuus.
9

Tieteellisen kirjaston kotisivuja uudistetaan ja
päivitetään jatkuvasti. Kotisivuilta löytyy kirjaston
kokoelmatietokantojen lisäksi tiedonhaun oppaita ja
hyödyllisiä linkkejä moniin terveydenhuollon tietokantoihin. Sivuille on myös koottu linkit kirjaston
tilaamiin elektronisiin lehtiin ja kirjaston e-kirjoihin.
Jo vuonna 1996 kirjastotyöryhmä ”ideoi kirjaston
tulevaisuutta elektronisten julkaisujen, virtuaalikirjaston ja uusien ajatusmallien suuntaan” (Toimintakertomus 1996). Sähköiset julkaisut muodostavat
nykyään olennaisen osan kirjaston aineistosta, sillä
esimerkiksi monista kirjastoon tilatuista paperilehdistä tilataan myös e-versiot. Lisäksi kirjasto on solminut sopimuksia useista e-lehtikokoelmista, joista
esimerkkeinä Springer Clinical Collection ja Ovid.
Nykysuuntaukset
kirjastoalalla
painottuvat
e-kirjoihin ja tablettitietokoneisiin, joiden laajempaa hyödyntämistä pohditaan myös kuntayhtymän
tieteellisessä kirjastossa.
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Sairaalakirjastojen yhteistyö
laajentaa palveluita

K

E

irjaston kehittämistoiminnalle on olennaista
kirjastojen välinen yhteistoiminta sekä erilaiset
alaan liittyvät seminaarit ja kokoukset. Tieteellisen
kirjaston kirjastonhoitaja on jäsenenä BMF:ssä (Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry), Kirjastoseurassa,
Suomen tieteellisessä kirjastoseurassa sekä Tietoasiantuntijoissa.
Jäsenyys erilaisissa kirjastojärjestöissä sekä niiden
toimintaan osallistuminen on tärkeää alan kehityksen seuraamiselle.
Yhteistyö muiden sairaalakirjastojen kanssa on
noussut yhä merkittävämpään asemaan 2000-luvulla.
Sairaalakirjastojen yhteistoiminta Suomessa on vielä
melko uutta. Varsinainen yhteistyö sairaalakirjastojen
välillä alkoi BMF:n Jyväskylän kokouksesta vuonna 2005, jonka seurauksena syntyi Helli-sairaalakirjastokonsortio. Helli-konsortion tarkoituksena
on muun muassa parantaa elektronisten aineistojen
saatavuutta sairaalakirjastoille.

lektronisten aineistojen hankinta oli myös aiempien yhteistyöaloitteiden takana. Terveystieteiden konsortioryhmä Ter-Ko toimi 1990-luvulla ja
selvitti elektronisten aineistojen yhteishankinnan
mahdollisuuksia. 2000-luvun alussa Terveysportin
Sairaalaterkon kautta oli mahdollista käyttää ensimmäisiä e-lehtikokoelmia. Sairaalaterkon laajentumisen ja jatkokehittelyn esteeksi tuli kuitenkin
vaikeus solmia toimivia ja edullisia e-lehtilisenssejä
kustantajien kanssa.
Opetusministeriö aloitti vuonna 1997 kansallisen elektronisen kirjasto-ohjelman e-aineistojen
hankintaa varten. Tuloksena oli FinElib-konsortio.
FinElib-alajaostona toimi TerElib-aineistotyöryhmä
sosiaali- ja terveydenhuollon aineistojen priorisointia varten. Kirjastonhoitaja Pirkko Pussinen toimi
TerElib-työryhmässä sairaalakirjastojen edustajana, ja tarkoituksena oli saada myös sairaalakirjastot
FinElib-yhteistyön piiriin.
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Helsingin yliopiston johto kuitenkin katsoi, että
FinElib-yhteistyö kuului ainoastaan opetusministeriön alaisuuteen kuuluville kirjastoille, ja näin sosiaali- ja terveysministeriön alaiset kirjastot jäivät tämän
yhteistyön ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriö
ei myöskään lähtenyt muulla tavoin tukemaan ulkopuolelle jääneiden kirjastojen e-aineistojen hankintaa. Helli-konsortio oli sairaalakirjastojen oma ratkaisu e-aineistojen hankinnan helpottamiseksi.

H

elli-konsortion lisäksi toinen olennainen
yhteistyötaho on BMF ry, joka on lääke- ja
terveystieteiden sekä lähialojen kirjasto- ja tietopalveluammattilaisten yhdistys. Yhdistyksen toimintaan kuuluu alan kansainvälisen kehityksen
seuraaminen sekä kokousten järjestäminen. Tieteellisen kirjaston kirjastonhoitaja Pirkko Pussinen oli mukana BMF:n johtokunnassa vuosina
2000–2001 sairaalakirjastojen edustajana.
12

Vuodesta 2000 eteenpäin BMF:n alajaostona on
toiminut sairaalakirjastotyöryhmä, jonka tehtäviin
kuuluu seurata sairaalakirjastojen kehitystä.
Ryhmä edistää sairaalakirjastojen yhteistyötä järjestämällä valtakunnalliset sairaalakirjastopäivät
joka toinen vuosi.
Kirjastonhoitaja Pirkko Pussinen oli mukana järjestämässä ensimmäisiä sairaalakirjastopäiviä Mikkelin keskussairaalassa maaliskuussa 2001 yhdessä
Mikkelin keskussairaalan kirjastonhoitajan Lea
Hirvosen kanssa. Kolmannet kansalliset sairaalakirjastopäivät järjestettiin Joensuussa 9.–10.9.2004.

V

uoden 2011 lopulla perustettiin ITKAS-työryhmä (Itä-Suomen terveystieteellisten kirjastojen
strategiaryhmä) tutkimaan Itä-Suomen terveystieteellisten kirjastojen ja Itä-Suomen yliopiston kirjaston
yhteistyömahdollisuuksia mahdollisesti toteutuvalla
ISER-kuntayhtymän alueella.

Kolmannet kansalliset sairaalakirjastopäivät järjestettiin
Joensuussa 9.–10.9.2004.
Kuva: Pirkko Pussinen.
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Kirjaston kehittäminen on
yhteinen asia

K

Kirjasto muutti taloon 13 vuonna 1984. Kirjastonhoitaja Airasvaara uusissa tiloissa
pian niiden valmistumisen jälkeen. Kuva: PKSSK kuva-arkisto.
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irjaston alkuaikojen ajatus oli
palvella pääasiassa lääkärikuntaa, mutta ajan mittaan myös muiden
henkilöstöryhmien tarpeet on otettu
kirjaston toiminnassa huomioon.
Pohjois-Karjalan keskussairaala on
koulutussairaala, jolta edellytetään,
että erikoistuville lääkäreille on tarjolla koulutukseen liittyvää kirjallisuutta ja muuta tietomateriaalia. Myös
hoitotyön harjoittelijat ja täydennyskoulutuksessa olevat työntekijät tarvitsevat kirjaston palveluja.
Kirjasto palvelee koko kuntayhtymän henkilökuntaa heidän tiedontarpeissaan, vaikka lääkärit ja
hoitohenkilökunta ovat edelleen kirjaston suurin käyttäjäryhmä.

T

ieteellisen kirjaston toiminta kokonaisuudessaan on kirjastonhoitajan vastuulla. Kirjasto toimii kuitenkin osana isompaa organisaatiota. Kirjasto
toimii nykyisin johtajaylilääkärin alaisuudessa, mutta
vuosien varrelle on mahtunut monia muutoksia.
Kirjastotoiminnan alkuvuosina keskussairaalan
johtavana lääkärinä ja kirjaston esimiehenä toimi
Martti Katavisto. Myöhemmin virassa ovat toimineet Martti Hormia, Olavi Koskinen, Matti Lampola, Harri Mustaniemi ja Matti Apo.
Vuonna 1993 kirjasto toimi hallintoylihoitaja Tuulikki Pirilä-Räsäsen alaisuudessa organisaatiomuutosten seurauksena, mutta siirtyi sen jälkeen
apulaistalousjohtaja Riitta Männistön alaisuuteen.
Päätösvaltaa oli kuitenkin siirretty myös arkistosihteeri Helena Eroselle. Vuodesta 1997 eteenpäin
tieteellisen kirjaston esimiehenä ovat toimineet johtajaylilääkärit Juha Mustonen, Pertti Palomäki ja
Antti Turunen.

Tieteellisen kirjaston toimintaa ohjaa kirjastotyöryhmä, joka muun muassa ideoi ja seuraa kirjaston
toiminnan kehitystä sekä luo suuntaviivoja aineistoja tietokantahankinnoille. Ennen kirjastotyöryhmän
perustamista kirjastovastaavina toimivat ylilääkäri
Elias Kivisaari ja ylihoitaja Eija Sandberg-Aravuo.
Hoitotyön kirjakokoelmaa alettiin aktiivisesti
laajentaa 1990-luvulla, kun tutkimukseen perustuva
tieto tuli yhä tärkeämmäksi kehitettäessä sairaalan
hoitotyötä. Hoitotyön kirjastotyöryhmä perustettiin
vuonna 1992. Vuonna 1994 perustettiin sen lisäksi
kirjasto- ja arkistotyöryhmä sekä työryhmä Paiholan
sairaalan kirjaston toiminnan kehittämistä varten.
Kirjasto- ja arkistotyöryhmän puheenjohtajana toimi ylilääkäri Hannu Sarkkinen vuosina 1995–1996.
Vuonna 1997 Paiholan sairaalan kirjastotyöryhmä yhdistyi hoitotyön kirjastotyöryhmään.
Samana vuonna kirjasto- ja arkistotyöryhmän nimi
muuttui kirjastotyöryhmäksi. Kirjastotyöryhmän
15

puheenjohtajaksi tuli ylilääkäri Pentti Rautio, joka
toimii tehtävässä edelleen. Vuodesta 2000 eteenpäin
hoitotyön kirjastotyöryhmä on ollut osa kirjastotyöryhmää.

T

ieteellisen kirjaston työmäärä on kasvanut tasaisesti vuosien mittaan. Sairaalan kanslisteja
toimi 1990-luvun alussa kirjastonhoitajan osa-aikaisena apuna. Vuodesta 1995 eteenpäin kirjastoon on
otettu harjoittelijoita, joiden avulla on voitu kehittää
kirjaston toimintaa uusilla tavoilla. Osa harjoitteluista on ollut opiskeluihin liittyviä, ja kirjastonhoitaja on toiminut harjoittelujen ohjaajana. Kirjasto
kouluttaa myös tulevaisuuden kirjastoammattilaisia.
Ensimmäinen oppisopimus solmittiin vuonna 2008
ja seuraava vuonna 2011.
Harjoittelijoiden avulla on muun muassa parannettu kirjaston toimintaa verkossa. Vuonna 1998
atk-harjoittelija Timo Viinikka työskenteli kirjas16

tolla Kirjastosäätiön apurahan turvin ja laati yhdessä
kirjastonhoitajan kanssa kirjasto- ja tietopalveluille
kotisivun. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun
opiskelija Jarkko Kuittinen oli kirjaston harjoittelijana vuonna 2004 ja uudisti kotisivut sekä laati kirjastolle uuden esitteen.
Harjoittelija Anja Raatikainen tutki opinnäytetyössään Kirjasto- ja tietopalvelun kehittäminen
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin tieteellisessä kirjastossa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2005)
sekä tieteellisen kirjaston että Joensuun kaupunginkirjaston alaisuudessa toimineen potilaskirjaston
(lakkautettu v. 2006) käyttäjien asenteita kirjasto- ja
tietopalveluiden kehittämishanketta kohtaan sekä
kirjastojen käyttötottumuksia ja mielipiteitä toimintatiloista. Tutkimus toteutettiin kyselynä toukokuussa
2004. Otokseksi valikoitui noin kolmasosa sairaanhoitopiirin henkilökunnasta.
Kysely osoitti, että vastaajat kokivat kirjastot

tärkeiksi, mutta pitivät tiloja
ahtaina ja aukioloaikoja hankalina. Kirjastojen sijaintia ja
näkyvyyttä pidettiin tärkeinä.
Asiakastyytyväisyys
kirjaston
palveluihin on ollut hyvä.
Kirjasto sai sisäisen asiakaskyselyn palkinnon vuonna 2008.

Kirjastoharjoittelija Terhi Puhakka
laati harjoitustyönään leikkimielisen
kirjastotietokilpailun, jossa arvottiin
kirjapalkintoja. Kuvassa Terhi Puhakka
ja kirjastonhoitaja Pirkko Pussinen.
Kuva: Pirkko Pussinen.
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Kohti tulevaa

V

Lääkärit ja hoitohenkilökunta ovat kirjaston suurin käyttäjäryhmä.
Kuva: PKSSK Kuva-arkisto
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iidenkymmenen vuoden aikana
kirjasto on kehittynyt lahjoituksena saadusta kirjakokoelmasta
nykyaikaiseksi ja ajanmukaiseksi
tieteelliseksi kirjastoksi. Tätä kehitystyötä ovat tehneet pitkäjänteisesti asialleen omistautuneet kirjastoammattilaiset.
Kirjastonhoitaja seuraa osaltaan
kustantajien tarjontaa ja uutuuksia sekä uusien painosten ilmestymistä, mutta tärkeässä roolissa kirjaston kokoelmien kehittämistyössä
ovat toimintayksiköiden esimiehet,
hoitotyön esimiehet sekä lääkärikunta, jotka seuraavat erikoisalojen
julkaisutoimintaa ja tekevät esityksiä
hankittavista julkaisuista. Erikoisalojen asiantuntemus on kirjaston kehit-

tämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Myös kirjastotyöryhmä on perustamisestaan lähtien kehittänyt
aktiivisesti kokoelmia.
Tulevaisuus
tuonee
kirjaston
toimintaan
muutoksia alan jatkuvan
kehityksen
takia.
900
Toiminnan kehittäminen ja
800
parantaminen ovat tärkeitä
hyvän asiakastyytyväisyyden
700
takaamiseksi myös jatkossa.
600
Toiveena olisi muun muas500
sa saada kirjastolle keskei400
semmällä paikalla sijaitsevat uudet, viihtyisät tilat,
300
jotka tukisivat tutkimus200
työtä, koulutusta ja potilas100
informaatiota. Ammatti0
kirjallisuuden kokoelmien
2002
2003
2004
ja elektronisten kokoel-

mien lisäksi tulevaisuudessa on tarkoitus kehittää myös potilasinformaatiota tukevaa aineistoa.
Mahdollinen ISER-alueen tuleva yhteistyö luo lisää
uusia mahdollisuuksia.

kirjahankinta
lehtihankinta
kaukopalvelu
kopiot
omista
kokoelmista

2005
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lähteet
Tieteellisen kirjaston toimintakertomukset 1990–2011.
PKSSK arkisto.
30 vuotta lääketieteellistä
kirjasto-toimintaa PohjoisKarjalan keskussairaalassa
(Pirkko Pussinen, 10.12.1993)
http://www.bmf.fi/
http://www.helli.fi/

Kirjastonhoitaja Pirkko Airasvaara (ent. Vainikainen). Kuva: PKSSK Kuva-arkisto

20

