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Kirjastotoimikunnan 7.9. pidetyn kokouksen listalle oli kesän aikana kertynyt koko joukko asioita - 
enimmäkseen isoja ja tärkeitä, joita ei sopinut jättää odottamaan. Näin kokoukselle kertyi mittaa, 
jopa niin, että loppuvaiheessa osalla toimikunnan jäsenistä oli jo kiire toisaalle. 

Kirjastojen yhteisille kotisivuille haetaan rahoitusta 

Esa-Pekka Keskitalo esitteli ehdotusta uusiksi kirjastokotisivuiksi. Sivut todettiin pääosin 
toimiviksi ja kehitys oikeansuuntaiseksi. Keskustelussa painotettiin asiakaslähtöisyyden tärkeyttä. 
Valittava on myös, minkä verran linkkejä millekin sivutasolle sijoitetaan. Vastuun sivujen 
päivityksestä tulisi olla selkeästi määritelty. Sivujen suunnitteluun toivotaan ja haetaan 
hankerahoitusta. Suunnittelijan tueksi ehdotettiin pientä, sisältöihin keskittyvää ryhmää tai 
vaihtoehtoisesti palauteverkostoa. Sivujen toteutuksen suunnitelmallisuutta korostettiin. 

Kehittämisjohtajan toimenkuvaa suunnitellaan 

Konsistorin kirjastotoimintojen kehittämistä koskevasta päätöksestä todettiin, että 
kehittämisjohtajan toimenkuvaa ja kelpoisuusehtoja koskeva pohjaehdotus valmistellaan 
seuraavaan kirjastotoimikunnan kokoukseen. Johtajan viran perustaminen on herättänyt 
keskustelua ja odotetusti myös kriittisiä kommentteja on kuulunut. Todettiin, että 
keskustakampuksen kirjastotoimikunta valmistelee kampuksen kirjastopalveluiden kehittämistä 
koskevan ehdotuksen kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kansalliskirjastolle pyritään saamaan 
oma, erillinen kohta yliopiston budjettiin samaan tapaan kuin normaalikouluilla on. Yliopiston 
osuus kansalliskirjaston rahoituksesta pyritään määrittelemään prosentuaalisen osuuden sijasta 
markkamääräisenä. 

Kirjastokoulutuksen saaminen Helsinkiin etenee 

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen käynnistämisestä pääkaupunkiseudulla on tarkoitus laatia 
suunnitelma vielä kuluvan vuoden aikana, mikäli rehtori myöntää rahat suunnitteluun. 
Periaatteessa asiaan suhtaudutaan myönteisesti. Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani on 
alustavasti tiedustellut viestinnän laitoksen halukkuutta lähteä mukaan hankkeeseen, ja laitos on 
ilmaissut kiinnostuksensa. 

Elektroniset kokoelmat kasvavat 

Sinikka Luokkanen esitteli Elsevierin tarjousta elektronisten lehtien hankintasopimukseksi. 
Sopimus on kolmivuotinen ja sen arvo on noin 3,3 milj. mk / vuosi. Tähän lisätään 6,5 % kahtena 
jälkimmäisenä vuonna. Rahoitusjärjestelyistä oli keskusteltu alustavasti muutamien dekaaneiden 
kanssa siltä pohjalta, että tiedekunnat ottaisivat vastatakseen kukin alaistensa kirjastojen ja 
laitosten kustannusosuudesta. Jakosuhteet määräytyisivät, samoin kuin itse sopimuskin, 
paperipohjaisten lehtitilausten perusteella. Dekaanit olivat koolla 13.9., jolloin kustannusten 
kohdennusperiaatteesta sovittiin. 

 



Teodora Oker-Blom esitteli HY-Elib -ryhmän valmistelemaa ehdotusta uusien elektronisten 
aineistojen hankinnoiksi. Päätettiin, että liitytään seuraavien aineistojen sopimuksiin: ACM 
(Association for Computing Machinery), Art Abstracts (Wilson), current, CSA -PAIS, CSA -LISA, 
CSA -IPA ja CSA -GeoRef sekä RILM (Abstracts of Music Literature). Lisäksi päätettiin hankkia 
NetMot-Biology -erikoissanakirja. 

Keskusteltiin ISI:n Web of Science -aineiston jatkosopimuksesta ensi vuoden alusta lähtien. 
FinELib on luvannut osallistua sopimusneuvotteluihin, mikäli mukaan saadaan kaikkiaan kuusi 
yliopistoa. Useimmissa puheenvuoroissa kannatettiin aineiston hankintaa. 

- - - 

Hyväksyttiin keskitettyjen kirjastopalveluiden kustannusarvio vuodelle 2002. Keskustelussa 
todettiin, että HY:n elektronisten aineistojen kirjastonjoitajan tehtävä on ensiarvoisen tärkeä. 
Todettiin myös, että alustavasta ehdotuksesta poiketen elektronisten aineistojen hankintaan tulisi 
varata vähintään 2 milj. mk.  

Esityslistalle otettiin lisäasiana kohta, joka koski kirjastoalan hanke-esitysten valmistelua. 
Todettiin, että tänä vuonna kirjastotoimikunnalla ei ole käytettävissään erillistä hankemäärärahaa, 
vaan kirjastot tekevät hanke-esitykset normaalissa järjestyksessä, eli erillislaitokset suoraan 
rehtorille ja tiedekuntiin kuuluvat yksiköt kukin oman tiedekuntansa kautta. Hallintoviraston 
asettama määräaika on 24.9. Tämän jälkeen kirjastoja koskevat hanke-esitykset kootaan yhteen. 
Kirjastotoimikunnan nimeämä valmisteluryhmä priorisoi esitykset, ja kirjastotoimikunta päättää 
omasta esityksestään 9.10. 

Päätettiin tarkistaa kirjastojen atk-neuvottelukunnan kokoonpanoa siten, että Inkeri Salonharjun 
tilalle valittiin kehittämispäällikkö Juha Hakala HYK:n verkkopalveluista. 

Uuden kirjastostrategian valmistelu päätettiin siirtää seuraavaan, 9.10. pidettävään kokoukseen. 

 

Kirjoittaja on kirjastotoimikunnan sihteeri  
[ aimo.virtanen@helsinki.fi ] 
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