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Yliopiston kirjastotoimikunta istui kevätkauden viimeisessä kokouksessaan 15.5.2001 
ja nuiji pöytään nipun päätöksi, joista tärkeimpiä lienevät konsistoriin menevät 
arviointia koskevat esitykset. Elektronisten aineistojen hankintaa pohdittiin sekä 
konkreettisten aineistoehdotusten muodossa että yliopiston elektronisen kirjaston 
hallinnoinnin kannalta. Siinä sivussa täydennettiin kirjastojen atk-neuvottelukuntaa. 

  
 

Konsistorille kirjastotoimikunta esittää: 

• että vuoden 2002 alusta alkaen kirjastolaitokselle nimitetään 5 vuoden määräajaksi 
tietopalveluiden kehittämisjohtaja. Johtajasta ei tulisi uutta hierarkkista tasoa 
kirjastolaitokseen vaan hänen tärkeimpänä tehtäväkseen kirjastotoimikunta esittää 
keskitettyjen tukipalveluiden tarjoamista kirjastoille. Johtajan tehtävänä olisi koordinoida, 
edustaa, toimia edunvalvojana, suunnitella strategisia linjauksia ja edistää kirjastojen 
pysymistä huippuosaajina. Johtaja toimisi myös keskushallinnossa esittelevänä 
virkamiehenä, vastaisi yliopiston elektronisen kirjaston kehittämisestä ja koordinoisi 
kirjastojen yhteistä tiedotusta. Tehtävät ovat mittavat ja palkkaluokaksi ehdotetaan A28. 

• että vastuu keskustakampuksen kirjastojen kehittämisestä on siirretty kampuksen 
kirjastotoimikunnalle ja tuloksia on odotettavissa vasta syksyllä, kun yliopiston 
hallintorakenteen muut selvitykset valmistuvat. (Ks. muistiota kehittämishaasteista, 
http://www.helsinki.fi/kirjastot/hytoimik/haasteet.htm  

• että aikeet Kansalliskirjaston erottamisesta Helsingin yliopistosta on haudattu. 
Opetusministeriön kanssa käydyissä tulosneuvotteluissa huhtikuussa oli tultu tähän 
johtopäätökseen 

Lisää elektronisia aineistoja, kuka hoitaa? 

• FinELibin kautta yliopistolla on käytettävissään jo 35 eri alojen elektronista aineistoa, joista 
monet sisältävät useita tietokantoja, kokonaisia elektronisia lehtiä, hakuteoksia jne. 
Alustavasti päätettiin osallistua 36. konsortioon, joka koskee Association of Computer 
Machinery –aineistoa. Nielemättä ei kuitenkaan yhteisiä rahoja tähän 
tietojenkäsittelytiedettä palvelevaan aineistoon haluttu sijoittaa, vaan päätettiin selvittää 
rahoitusvastuun jakoa Kumpulan tiedekirjaston kanssa. 

• Mutta kuka nämä kaikki aineistot ja joukon muita yhteiseen käyttöön tarkoitettuja e-
aineistoja hoitaa ja hallinnoi? Tulevaisuudessahan aineistojen määrä vain kasvaa. 
Kirjastotoimikunta suhtautui vakavasti tarpeeseen hoitaa keskitetysti yliopiston elektronista 
kirjastoa ja pyrkii etsimään rahoituksen yhden kirjastonhoitaja-informaatikon 
palkkaamiseksi tähän tehtävään. 

• Web of Science, joka myös ISI:n nimellä tunnetaan on saamassa jalansijan Helsingin 
yliopistossa. Varsinkin tutkimuksen arviointiin ja virantäyttöihin käytettävää aineistoa on jo 
pitkään toivottu verkkoon. Ongelmana on ollut vain hinta, joka nytkin häikäisee 
ylivertaisuudessaan kaikki muut elektroniset aineistot. Kaikesta huolimatta 
kirjastotoimikunnalle tiedoksi annettiin, että neuvottelut ovat käynnissä ja rahoituskin 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/hytoimik/haasteet.htm


melkein koossa kirjastojen omista pusseista. 

Kirjastojen atk-neuvottelukuntaa täydennettiin 

Kirjastotoimikunta nimitti tietotekniikkapäällikkö Teo Kirkisen kirjastojen atk-neuvottelukuntaan 
Olli-Pekka Rissasen virkavapauden ajaksi eli näillä näkymin 31.4.2002 asti. Samalla nimitettiin 
Kumpulan tiedekirjaston edustajana projektipäällikkö Sinikka Luokkanen neuvottelukunnan 
jäseneksi. 

Kirjastotoimikunnan kokouksen pöytäkirja on osoitteessa 
http://www.helsinki.fi/kirjastot/hytoimik/ktmk014p.html 
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