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Kirjastotoimikuntaa puhuttivat viime tiistaina varsinkin tietopalveluiden kehittämisjohtajan 
viran aukijulistaminen, hanke-esitykset sekä HELKA-palveluiden vahvistaminen. Kirjasto- ja 
tietopalvelualan koulutuksen käynnistäminen ja elektroniset aineistot olivat listalla lähinnä 
ilmoitusluonteisina. 

Tietopalveluiden kehittämisjohtaja 

Uuden, aluksi kolmivuotiskaudeksi nimitettävän johtajan (A27-A29) toimenkuva muotoiltiin 
näin: 

• Kirjastojen toiminnan koordinointi ja strateginen kehittäminen  
• suunnitella kirjastoille keskitetysti osoitettujen resurssien tehokasta käyttöä  
• toimia esittelijänä kirjastoasioissa, valmistella ja toimeenpanna konsistorin, rehtorin ja 

kirjastotoimikunnan kirjastoja koskevat päätökset 
• huolehtia muista kirjastotoimen keskitetyistä kirjasto- ja tietopalveluiden kehittämis- 

ja ylläpitotehtävistä yliopiston kirjastotoimikunnan määrittelemällä tavalla 
• vastata yliopiston elektronisen kirjaston kehittämisestä ja niveltämisestä käyttäjien 

tarpeisiin 
• kehittää yhteistyötä ja toiminnan koordinointia Helsingin yliopiston 

kirjastopalveluiden ja Helsingin yliopiston yhteydessä toimivan Kansalliskirjaston 
(HYK) välillä. 

Kelpoisuusvaatimuksiksi kirjattiin: 

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, 
perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja erityisesti uusimman tietoteknologisen tai modernin 
tietopalvelun kehityksen tuntemusta, hyvää kokemusta johtamistehtävistä sekä innovatiivista 
kehittämisotetta. Virkaan vaadittavasta kielitaidosta on säädetty laissa (149/22). Lisensiaatin- 
ja tohtorintutkinto, hyvä tiedeyhteisön tuntemus sekä toisen kotimaisen kielen ja englannin 
kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito katsotaan hakijalle eduksi.  

Hakuajaksi on kaavailtu 31.10.-19.11.2001, mutta siihen saattaa vielä tulla muutoksia. 

Hankkeet 

Kirjastotoimikunnan asettama valmisteluryhmä oli tehnyt pohjatyön kirjastoilta tulleiden 
hanke-esitysten jatkovalmistelussa. Lisäksi listalle oli nostettu eläinlääketieteellisen 
tiedekunnan hanke, joka ei ollut mukana valmistelussa. Hankepaketti hyväksyttiin lähes 
muuttamattomana, eläinlääketieteellisen tiedekunnan hankkeelle "Web-portaali ja 
tiedonhallinnan koulutus eläinlääkäreille" hyväksyttiin 30 000 euroa edelleen rehtorille 
esitettäväksi. Viimeksimainitusta hankkeesta päätettiin kuitenkin pyytää tiedekunnalta 
lisäselvitys. Hyväksyttyjen hanke-esitysten loppusumma kohosi 304 000 euroon. 



HELKA-palvelut 

Kirjastonjohtajien laatima esitys HYK:n kautta hoidettujen HELKA-palveluiden 
lisäresurssoinniksi sai kirjastotoimikunnan tuen. Toimikunnan päätökseksi tuli, että yhden 
atk-ammattilaisen palkkaaminen HELKA-palveluihin ensi vuodeksi otetaan esille rehtorin ja 
HYK:n välisessä tavoiteneuvottelussa. Pysyvä resurssitarve selvitetään kirjastostrategian 
tarkistuksen yhteydessä. 

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus 

Aikuiskoulutuskeskus suunnittelee kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen käynnistämistä 
muuntokoulutuksena. Toistaiseksi ei koulutuksen käynnistämiseen ole saatu rehtorilta 
suunnittelurahaa, joten asian valmistelu ei ole edennyt toivotussa aikataulussa. 
Humanistisesta ja valtiotieteellisestä tiedekunnasta sekä Svenska social- och 
kommunalhögskolanista on kuitenkin näytetty hankkeelle vihreää valoa, ja parhaillaan 
neuvotellaan laitosten kanssa käytännön etenemismahdollisuuksista. 

Elektroniset aineistot vakiintuvat ja laajenevat 

Elektronisten aineistojen hankintasopimuksista on tullut säännöllinen aihe 
kirjastotoimikunnan kokouksiin. HY-Elib -ryhmä (jonka nimeä tosin jälleen painokkaasti 
vaadittiin uudelleen muotoiltavaksi - varmaan syystä) oli tällä kertaa saanut tavallista 
laajemmat valtuudet hyväksyä aineistojen uusimisia. Kirjastotoimikunta saattoi todeta 
ryhmän tehneen hyvää työtä. 

 

Kirjoittaja on kirjastotoimikunnan sihteeri  aimo.virtanen@helsinki.fi  
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