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Yliopistokirjastojen neuvoston kokous pidettiin 11.11.2004 Turussa Åbo 
Akademin tiloissa.  

Yliopistokirjastojen neuvosto koostuu maamme 21 yliopistokirjaston johtajista. 
Helsingin yliopistosta osallistuvat HYKon Kai Ekholmin sekä HYn kirjastot – 
kokonaisuutta edustavan Kaisa Sinikaran lisäksi eri kampuksia edustavat 
Hannele Fabritius, Matti Hjerppe, Heli Myllys ja Pirjo Rajakiili. 
Yleiskokouksia pidetään pari kertaa vuodessa, minkä lisäksi työvaliokunta 
kokoontuu useammin. Neuvoston tehtävänä on toimia yliopistokirjastojen 
yhteisenä foorumina kirjastoverkossa ja edistää yliopistokirjastojen yhteistyötä 
yhteisen strategian tavoitteista käsin ja yhteisen toimintasuunnitelman 
mukaisesti.  

Neuvoston toimintasuunnitelma vuosille 2005-2006 

Neuvoston toimintasuunnitelman vuosille 2005-2006 yksi 
keskeinen asia on Tietokartta-hankkeen jatkaminen. 
Tietokarttaan kuvaillaan kokoelmat, myös aiemmin 
luetteloimattomat aineistot kuten pienpainatteet. Kokoelma 
tarkoittaa mitä tahansa kokoelmaa kappaleita, vaikka ne 
sijaitsisivat fyysisesti eri paikoissa, myös virtuaalisia 
kokoelmia.  

Tietokartan aihealuejaotteluiksi päätettiin ottaa YSAn ryhmät. 
Kirjastoissa on jo tehty määrällisiä kartoituksia. Kukin kirjasto 
kuvailee ja tallentaa tietokarttaan vuodesta 2005 alkaen omassa 
tahdissaan omat merkittävät kokoelmansa kokoelmatasolla. 
Kansalliskirjasto selvittää voidaanko kirjastotietokantaa 
”Suomen tieteellisten kirjastojen opas” käyttää tietokartan 
pohjana. Tietokartan käyttöliittymä on Nelli ja ENCompass.  

Tietokarttaa voidaan hyödyntää myös palvelemaan tietämyksen 
siirtoa kirjastoissa. Kokoelmien kuvailun ja evaluoinnin avulla voidaan jakaa 
pitkän työuran tehneille kertynyttä kokoelmatuntemusta uusille työntekijöille. 
Tietokarttatyöhön on kiinnostusta myös yliopistojen ulkopuolisista kirjastoista. 
He pääsevät mukaan sitten, kun välineet ovat kunnossa.  

Tietokartan suunnittelijana toimii Merja Hyödynmaa. Hän raportoi 
säännöllisesti tietokartan rakentumisesta hankkeen sivulla.  

Verkoston strategian uudistyö ryhmätyönä  

  

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/08/index.html
http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/tietokartta_hankesuunnittelu.htm


Verkoston strategian uudistyö käynnistyy ryhmätyönä siten, että koko 
neuvoston jäsenet osallistuvat yhteen viidestä ryhmästä, joissa työstetään 
strategian viittä strategisten tavoitteiden ja toimenpidesuositusten osa-aluetta 
sekä ottavat lisäksi kantaa verkoston kuvaukseen, visioon, perustehtäviin, 
toimintaympäristöön ja toimintatapaan. Lisäksi pohditaan yhtymäkohtia 
muiden lähistrategioiden linjauksiin (Kansalliskirjastostrategia, FinELib-
strategia, OPM:n strategiset asiakirjat jne). Yhteinen strategiaseminaari 
pidetään 15.3.2005, johon mennessä em. työryhmät tuottavat aineistoa.  

Digitaalisen kirjaston ohjausryhmän toimintamalli  

Digitaalisen kirjaston ohjausryhmän toimintamalli hyväksyttiin 
Kansalliskirjaston valmistelun pohjalta alkaen toimikaudelta 
2005-2006.  

Uudet toimielimet aloittavat työnsä vuoden alussa. 
Ohjausryhmään haluttaisiin mukaan jäseniä myös opetuksesta, 
tutkimuksesta ja virtuaaliyliopistosta. Huomattavaa on, että 
yliopistokirjastoilla ja ammattikorkeakoulukirjastoilla on nyt 
yhteinen digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä, mikä eliminoi 
päällekkäistä työtä kansallisella tasolla.  

Tämän yhteistyön eduiksi voidaan lukea palvelinten 
kehittäminen yhtenä kokonaisuutena, strategisen yhteistyön 
kehittäminen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen, standardien 
ja standardoinnin hyödyntämisen tehostaminen ja 
päällekkäistyön säästö.  

Lisäksi keskusteltiin uuden palvelimen hankinnasta Sanni-
palvelimen tilalle. Valmistelussa selvitetään voitaisiinko samalle 
palvelimelle keskittää muitakin palvelimia, koska ne täytyy joka 
tapauksessa uusia määrävälein (Armas, Nelli, ENCompass). 
Pian nimitettävä digitaalisen kirjaston ohjausryhmään kuuluvat 

verkkopalveluryhmä ja laiteryhmä valmistelevat asiaa yhdessä. 
Kansalliskirjastossa valmistellaan paperi tulosneuvotteluja ja 
opetusministeriötä varten keskitetyn rahoituksen saamiseksi tälle hankinnalle.  

  

Neuvoston työvaliokuntaan uusia jäseniä  

Neuvoston työvaliokunnan kolmen vaihtuvan jäsenen tilalle seuraavaksi 
kolmivuotiskaudeksi valittiin Kaisa Sinikara HY:sta sekä Ulla Nygren Turun 
kauppakorkeakoulun kirjastosta ja Jarmo Saarti Kuopion yliopiston 
kirjastosta. Vanhoista jäsenistä jatkavat Kai Ekholm, Mirja Iivonen 
Tampereen yliopiston kirjastosta ja Ari Muhonen Teknillisen korkeakoulun 
kirjastosta. Arista tuli myös puheenjohtaja.  

Verkoston tason osaamiskartan valmistelu pitkällä  



Osaamistarvekartoitusta yliopistokirjastoissa eli verkoston tason 
osaamiskarttaa on valmisteltu neuvoston työryhmässä tänä syksynä. 
Työryhmän työn tulosta työstettiin 12.11.2004 koko yliopistokirjastojen 
neuvoston ja em. työryhmän voimin. Työskentelyn ohjaajana on ollut Heljä 
Hätönen Educa-Instituutti Oystä. Hanketta on johtanut Kristiina Hormia 
Kansalliskirjastosta.  

Neuvostoon kuuluvat Helsingin yliopiston kirjastojen edustajat ovat olleet 
mukana työryhmässä. Paitsi kuvaustekstiä on työryhmässä tuotettu myös kuva, 
joka toimii osaamisen sisällysluettelona. Kartta on jo melko pitkällä, mutta ei 
vielä valmis.  

Tavoitteena on laatia strategioitten pohjalta tulevaisuudessa tarvittavien 
osaamisten osaamiskartta, jonka avulla jatkossa voidaan toteuttaa osaamisen 
arvioinnit. Osaamiskartan avulla voidaan laatia verkoston yhteiset, 
kirjastokohtaiset ja henkilökohtaiset osaamissuunnitelmat. Osaamiskartan 
työstämiselle on nyt tilaus, koska sitä voidaan käyttää apuna myös yliopistojen 
uuden palkkausjärjestelmän työn vaativuuden arviointijärjestelmässä.  

 

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto  

Heli Myllys 
kirjastonjohtaja 

Viikin Tiedekirjasto 
puh. 191 58029 

heli.myllys at helsinki.fi 

 

  

  
 

http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/
http://www.lib.helsinki.fi/palvelut/Slavica/Kokoelmat.htm
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