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HY-ELib on Helsingin yliopiston kirjastotoimikunnan asettama työryhmä. Sen tehtäväksi on annettu valmistella 
elektronisten aineistojen keskitettyyn hankintaan liittyviä asioita. Tehtäviin kuuluu selvittää, miten Helsingin 
yliopiston elektroniselle aineistolle osoitettua yhteistä määrärahaa kohdennetaan tulevaisuudessa ja miten 
maksuosuudet eri käyttäjäryhmien kesken jaetaan mm. FinELibin aineistohankintojen osalta. Lisäksi työryhmä 
pyrkii edistämään yhteisesti ja erikseen hankitun elektronisen aineiston, etenkin kausijulkaisujen käyttöä 
yliopistolla. 

Työryhmä on kevään aikana kokoontunut neljä kertaa. Se on miettinyt ja tarkistanut Helsingin yliopiston kirjastojen 
ja tieteenalojen edustusta FinELibin työryhmissä. Nämä tieteenaloittaiset ryhmät valmistelevat eri tieteenalojen 
sekä yleisten ja monitieteisten aineistojen hankintaehdotukset FinELibin ohjausryhmälle. HY-Elib ryhmässä on 
yhteisesti keskusteltu niistä aineistoista, joita on esitetty FinELibin tieteenaloittaisissa ryhmissä hankittavaksi 
vuonna 2001. 

FinELibin pöytäkirjassa 1/2000 § 5 (http://hul.helsinki.fi/finelib/pk100.html) luetellaan ne työryhmien 
esittämät aineistotoivomukset, joista FinELib käy hintaneuvotteluja ja joita mahdollisuuksien mukaan hankitaan. 
Kun FinELib elo-syyskuun vaihteessa tiedottaa sopimusehdotuksista ja niiden hinnoista, HY-ELib työryhmä 
valmistelee hankintaehdotukset Helsingin yliopiston kirjastotoimikunnan päätettäviksi. 

HY-ELib työryhmä on eräiden aineistojen kohdalla esittänyt, mihin FinELib-konsortioihin Helsingin yliopiston 
olisi osallistuttava vielä vuonna 2000. Helsingin yliopiston kirjastotoimikunnan päätökset näiden aineistojen 
suhteen ilmenevät pöytäkirjasta http://www.helsinki.fi/kirjastot/hytoimik/ktmk002p.html 

Työryhmä on myös alustavasti pohtinut Helsingin yliopiston yhteisten määrärahojen kohdentamista aihealueittain. 
Tätä varten on tutkittu ja vertailtu yliopiston tiedekunnille jakamia budjettivaroja sekä kirjastoille annettuja 
hankintamäärärahoja tiedekunnittain, kampuksittain ja aihealoittain.Tämä pohdinta on vielä kesken. On todettu, että 
aineistojen tarjonta ja hinta eroavat toisistaan aihealasta riippuen, ja että on tärkeätä jatkossakin kiinnittää huomiota 
tarjonnan sisällölliseen laatuun. 

Pienten tieteenalojen kuten esim. geologian, maantieteen ja teologian kohdalla ei löydy FinELibin toivomaa 
konsortiokokoa, joten niiden tarvitsemaa aineistoa tuskin hankitaan tätä kautta. Näiden kohdalla HY-ELib ryhmä 
toistaiseksi kartoittaa potentiaalisia partnereita, minkä jälkeen pohditaan mahdollisia hankintaperiaatteita. 

HY-ELib työryhmään kuuluvat: 

 Marja Hirn, Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto 
 Gunilla Häkli, Oikeustieteellinen tiedekunta, KATTI-kirjasto 
 Pekka Kiukkonen, Helsingin yliopiston kirjasto  
 Kimmo Koskinen, Viikin tiedekirjasto 
 Sinikka Luokkanen, Fysiikan kirjasto 
 Matti Myllykoski, Teologisen tiedekunnan kirjasto  
 Teodora Oker-Blom, Eläinlääketieteellinen kirjasto (puheenjohtaja) 
 Elise Pirttiniemi, Opiskelijakirjasto 
 Marja-Leena Strandström, Historiallis-kielitieteellinen kirjasto  
 Tiina Äärilä, Viikin tiedekirjasto 
 Terttu Turunen, Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto 
 Eeva Laurila, Helsingin yliopiston kirjastotoimikunnan sihteerinä osallistuu tarvittaessa 
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