
FinELibin organisaatio uudistui  

 
Kristiina Hormia-Poutanen 

Organisaatiota uudistettiin ja henkilöstö nimitettiin 
 
Kansallisen elektronisen kirjaston toiminta on osa kansalliskirjaston palveluja kirjastoverkolle. 
Toimintaa organisoitiin kesän alussa siten, että sidosryhmillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa 
toiminnan kehittämiseen kolmen ryhmän kautta.  
 
Ohjausryhmä vastaa toiminnan linjauksista, edistää toiminnan laajentamista  yhä enemmän 
kansalliseksi palveluksi ja edistää yhteistyötä eri ministeriöiden alaisten vastaavien hankkeiden 
kanssa. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu rehtori Petteri Paronen Kuopion 
yliopistosta.  
 
Ohjausryhmän muut jäsenet ovat: 

 Vararehtori Raija Sollamo, Helsingin yliopisto  
Raija.Sollamo@helsinki.fi 

 Pääsihteeri Kaj Malm, ARENE ry  
kaj.malm@arene.aka.fi 

 Pääjohtaja Jussi Huttunen, KTL  
jussi.huttunen@ktl.fi 

 Toimistopäällikkö Hannu Taskinen, Helsingin kaupunginkirjasto 
hannu.taskinen@lib.hel.fi 

 Ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki, Oulun yliopiston kirjasto  
paivi.kytomaki@oulu.fi 

 Ylikirjastonhoitaja Esko Häkli, Helsingin yliopiston kirjasto  
esko.hakli@helsinki.fi 

 Johtaja Arvo Jäppinen, Opetusministeriö  
arvo.jappinen@minedu.fi  

 Professori Sanna Järvelä, Oulun yliopisto  
sanna.jarvela@oulu.fi 

 Professori Lea Sistonen, Åbo Akademi  
Lea.Sistonen@abo.fi 

Toinen keskeinen työryhmä on konsortioryhmä, jossa on keskeisten sidosryhmien edustus. Sen 
tehtävänä on toimia valmistelutyön tukena ja keskustelufoorumina. Yliopistokirjastojen 
neuvosto, ARENE ry, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot ovat nimenneet edustajansa 
konsortioryhmään.  
 
Konsortioryhmän jäsenet ovat:  

 Ylikirjastonhoitaja Sinikka Koskiala, Teknillinen korkeakoulu  
sinikka.koskiala@hut.fi 

 Ylikirjastonhoitaja Eeva-Liisa Lehtonen, Helsingin kauppakorkeakoulu  
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ellehton@hkkk.fi 
 Ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki, Oulun yliopistonkirjasto  

paivi.kytomaki@oulu.fi 
 Tietopalvelupäällikkö Anja Heino, STAKES  

anja.heino@stakes.fi 
 Palvelualueen päällikkö Pirjo Sutela, VTT  

pirjo.sutela@vtt.fi 
 Tietopalvelupäällikkö Iris Tahvanainen, Espoon-Vantaan teknillinen 

ammattikorkeakoulu  
iris.tahvanainen@evitech.fi 

 Yhteistyösihteeri Meri Kuula-Bruun, ARENE ry  
meri.kuula-bruun@arene.aka.fi 

 Toimistopäällikkö Hannu Taskinen, Helsingin kaupunginkirjasto  
hannu.taskinen@lib.hel.fi 

Kolmas vaikutuskanava sidosryhmille on toimiminen asiantuntijaryhmissä, joita on kuusi 
kappaletta. Ryhmien tehtävät ja kokoonpano on kuvattu oheisen linkin takaa löytyvillä sivuilla:  
http://hul.helsinki.fi/finelib/organ.html 
 
HENKILÖSTÖUUTISIA 
 
Kansallisen elektronisen kirjaston toiminnan vakinaistamisen myötä Helsingin yliopiston 
kirjastoon perustettiin kaksi uutta virkaa, palvelupäällikkö ja suunnittelija. Kevään aikana 
vakinaistettiin myös yliopistokirjastojen yhteistyösihteerin toimi. Organisatorisesti 
yhteistyösihteeristö kuuluu kansallisen elektronisen kirjaston vastuualueeseen. Haettavina olleet 
vakanssit on nyt täytetty. 
 
Kansallisen elektronisen kirjaston palvelut vastuualueen henkilöstö ja tehtävät: 
 
palvelupäällikkö Kristiina Hormia-Poutanen (1.7.2000-) 
- vastuualueen vetäjä 
- elektronisen aineiston hankinnan koordinointi ja aineistojen 
käyttömahdollisuuksien parantaminen 
- muut vastuualueen piiriin liittyvät tehtävät 
 
Suunnittelija Irma Reijonen (1.8.2000-) 
- yliopistokirjastojen yhteistyö 
- standardiasiat 
 
Suunnittelija Henna Lehtinen (1.8.2000-) 
- tieteellisten kirjastojen yhteistilasto ja sen kehittämiseen liittyvät 
asiat 
- EU:n Cultivate-hanke ja muita EU-hankkeisiin liittyviä tehtäviä 
 
Suunnittelija Ari Alkio (1.7.2000-) 
- elektronisen aineiston hankintaan liittyvät tehtävät (mm. IP-asiat, 
www-sivujen ylläpito) 
 
Suunnittelija Sirpa Ritari ( 31.12.2000 saakka) 
- elektronisten lehtien luettelointi Lindaan 
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- FinELib-aineistokoulutusten organisointi 
 
Suunnittelija Pirjo Nironen (1.8.2000-31.12.2001) 
- elektronisen aineiston hankinnan koordinointi erityisesti 
ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen 
tarpeisiin 

kristiina.hormia@helsinki.fi 
http://hul.helsinki.fi/finelib   
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