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Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta käsitteli kokouksessaan 17.11.2004 
yliopiston kirjasto- ja tietopalveluiden seuranta-arvioinnin 
toimenpideohjelmaluonnosta. Sen oli työstänyt kirjasto- ja 
tietopalvelutoimikunnan asettama työryhmä, joka oli myös toiminut arvioinnin 
ohjausryhmänä. Toimenpideohjelmaluonnos perustuu kansainvälisen 
panelistiryhmän raporttiin ja viime kädessä voimassaolevaan kirjasto- ja 
tietopalvelustrategiaan 2004-2006. Lisäksi on järjestetty kuulemistilaisuuksia 
eri kampuksilla. 

Työryhmän jäsenet ovat pj. vararehtori Hannele Niemi , sihteeri 
arviointikoordinaattori Aimo Virtanen , dekaani Hannu Niemi , 
kirjastonjohtaja Heli Myllys , kirjastoamanuenssi Marja-Liisa Seppänen , 
fil.yo. Päivi Lehtinen sekä osan aikaa yliopistonlehtori Juhani Sipilä .  

Toimenpideohjelmaluonnos (9.11.2004) koostui seuraavista asiakirjoista:  

• ”Kirjastoarvioinnin toimenpideohjelma vuosille 2004-2007” sisältää 
esitettävät toimenpiteet jaoteltuina lyhyen aikavälin toimenpiteisiin, 
enemmän valmistelua vaativiin toimenpiteisiin ja uuden strategian 
valmistelussa huomioon otettaviin asioihin  

• taulukkomuotoinen edellistä täydentävä liite ”Kirjasto- ja 
tietopalvelujen seuranta-arvioinnin toimenpideohjelma” esittää em. 
toimenpide-esitykset asiayhteyksissään, koska monet esitetyt 
kehittämistoimenpiteet ovat jo työn alla  

• ”Kirjastojen keskitetyt palvelut ”- liite kuvaa tehtävät ja toimenkuvat, 
henkilöt, ehdotuksen vakinaistamiseksi vakansseittain sekä käynnissä 
olevat hankkeet ja niiden tekijät  

• ”Tiedontuottajan tietopalvelu” -hankekuvaus liittyy läheisesti useisiin 
kirjastoarvioinnin toimenpideohjelman esityksiin  

• ”Kirjasto- ja tietopalvelujen yleiset rahoitusperiaatteet ja erikseen 
erillislaitoksille kohdennettavat kustannukset ”- liite oli konsistorin 
päätöksen pohjana 15.9.2004 ja liittyy keskeisesti kirjastojen 

  

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/08/index.html


rahoituskeskusteluun.  

Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta kävi laajasti periaatteellista keskustelua 
toimenpideohjelmaluonnoksesta ja esitti tausta-aineiston lisäämistä 
lausunnonantajien tueksi. Täsmennystä haluttiin mm. kustannuksiin ja 
työnjakokysymyksiin.  

Lausuntopyynnöt toimenpideohjelmasta ensi vuoden puolella  
 
Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta tulee pyytämään ”Kirjastoarvioinnin 
toimenpideohjelmasta vuosille 2004-2007” lausunnot tiedekunnilta ja 
erillislaitoksilta ja muilta asiaankuuluvilta tahoilta. Aikataulu on seuraava:  

• kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta valtuutti työryhmän Kaisa Sinikara, 
Liisa Rajamäki, Heli Myllys työstämään kokouksessa esillä ollutta 
luonnosta saadun palautteen mukaisesti  

• korjattu luonnos lähetetään kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnalle 
kommentoitavaksi 3.12.2004 mennessä ja kommentit lähetetään 
työryhmälle 7.12.2004 mennessä;  

• luonnosta käsitellään 13.12.2004 klo 14-16 pidettävässä kirjasto- ja 
tietopalvelutoimikunnan kokouksessa ja toimikunta päättää 
lausuntokierroksesta  

• lisäksi sovittiin toimikunnan kokousaika tammikuun 19. päiväksi 
vuonna 2005 klo 11.15  
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