
Kurkistus yliopistokirjastojen
rahakirstuihin

Julkilausuma päättäjille

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston delegaatio luovutti 14.9.2007
opetusministeri Sari Sarkomaalle ja Suomen rehtorien neuvoston
puheenjohtajalle, Helsingin yliopiston rehtori Ilkka Niiniluodolle
julkilausuman yliopistokirjastojen rahoituksesta. Julkilausuman ovat
allekirjoittaneet neuvoston puheenjohtaja Jarmo Saarti ja varapuheenjohtaja
Kaisa Sinikara. Sairastumisen vuoksi varapuheenjohtaja ei kuitenkaan voinut
osallistua luovutustilaisuuteen.

Lausumassa nostetaan esille neljä keskeistä esitystä siitä, millä tavalla
kirjastojen rahoitusta olisi tarpeen kehittää. Tausta-aineistona palveleva
yliopistokirjastojen rahoituksen perusselvitys liitteineen on antamassa
lausumille lisäpontta ja ajallista perspektiiviä. Julkilausumassa todetaan, että

· yliopistokirjastojen perusrahoitus olisi turvattava, vaikka
kirjastokustannukset kasvavat

· elektronisen peruskirjallisuuden hankinnat tulisi kustantaa kokonaan
valtion keskitetyllä tuella

· kirjastojen tulisi saada yliopiston ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta
kirjastopalveluja vastaava osuus

· ministeriöltä toivotaan lisärahoitusta yliopistokirjastojen verkoston
toimintaan.



Opetusministeri Sari Sarkomaa (kuvassa vasemmalla) keskusteli neuvoston
edustajien kanssa lähes tunnin yliopistokirjastojen rahoitukseen liittyvistä
kysymyksistä. Opetusministeri oli kiinnostunut muun muassa neuvoston
näkemyksistä erilaisten organisatoristen ratkaisujen vaikutuksista
tietoaineistojen hankintaan. Hän painotti, että tässä vaiheessa yliopistolain
uudistusta on tärkeää saada kaikkien mielipiteet, jotta mitään ei jää ottamatta
huomioon. Luovutustilaisuuteen osallistui myös yliopistokirjastoasioita
ministeriössä hoitava ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari (kuvassa oikealla).
Kuva ja kuvateksti: Helena Mattila.

Yliopistojen rehtorien neuvoston puheenjohtaja, Helsingin yliopiston rehtori
Ilkka Niiniluoto (kuvassa vasemmalla) lupasi ottaa yliopistokirjastojen
julkilausuman ja rahoitusselvityksen käsittelyyn rehtorien neuvoston
työvaliokunnassa. Niiniluoto pitää tärkeänä - samoin kuin opetusministerikin,



että verkostoyhteistyönä luodut hyvät palvelut ja toiminnot säilytetään, vaikka
rakenteita muutoin muutetaan. Julkilausuman luovuttivat neuvoston
puheenjohtaja Jarmo Saarti, aikaisempi puheenjohtaja Ari Muhonen ja
neuvoston suunnittelija Helena Mattila. Kuva: Liisa Savunen. Kuvateksti:
Helena Mattila.

Yliopistokirjastojen rahoituksen perusselvitys

Yliopistokirjastojen rahoitusta koskeva perusselvitys voitiin toteuttaa
neuvoston saamalla opetusministeriön rahoituksella, mittavalla vapaaehtois- ja
virkatyöllä sekä Helsingin yliopiston kirjastopalvelujen koordinointiyksikön ja
Teknillisen korkeakoulun kirjaston lisärahoituksella. Selvitystä valmistelevan
työryhmän vetäjänä toimi tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara
Helsingin yliopistosta.

Selvityksen tekijän, emeritaprofessori Sinikka Koskialan tukiryhmään
kuuluivat Sinikaran lisäksi Arja-Riitta Haarala Tampereen teknillisen
yliopiston kirjastosta, Eeva-Liisa Lehtonen Helsingin kauppakorkeakoulun
kirjastosta ja Tuulikki Nurminen Turun yliopiston kirjastosta sekä Markku
Laitinen ja Helena Mattila Kansalliskirjastosta.

Selvityksen tietopohja koottiin kahta kautta: laajalla kyselylomakkeella ja
tilastonumeroista. Kyselyn vastauksia kokosi Mari Aaltonen Teknillisen
korkeakoulun tietotekniikan kirjastosta ja tilastoesitykset tuotti jutun
kirjoittaja.

Selvitys kattoi ne 21 yliopistokirjastoa, jotka antavat suoritetietojaan
tieteellisten kirjastojen yhteistilastoon (KITT-tietokanta). Tähän joukkoon
kuuluu kymmenen monialaisen yliopiston kirjastoa, kolme kaupallisen alan
yliopistokirjastoa, kolme teknillisen yliopiston kirjastoa, neljä taidealan
yliopistokirjastoa sekä puolustusministeriön alainen
maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto. Kansalliskirjastosta sisältyivät
tarkasteluun vain keskitetyt palvelut ja pari tilastoesitystä.

Tilastopaketti kerättiin kymmenen viimeksi kuluneen vuoden ajalta. Siihen
sisältyi numerotietoa painetuista yhteistilastokirjoista, Tieteellisten kirjastojen
yhteistilastotietokannasta (KITT), opetusministeriön tilastotietokannasta
(KOTA), FinELib:in vuosikatsauksista sekä yleistä aineistoa Tilastokeskuksen
internet-sivustolta.

Väliaikaisversio tuloksista julkaistiin huhtikuun 2007 lopussa, mutta kesän
aikana tehtiin vielä tarkistuksia ja korjauksia sekä valmistettiin kirjastojen
johdon käyttöön sisäiset liitteet ylijääneestä materiaalista. Virallinen selvitys ja
sen liite julkaistiin elokuun lopussa 2007. Lopullinen aikaansaatu sivumäärä
kohoaa näin lähelle kahtasataa. Kokonaisuudessaan työn intensiivijakso kesti
noin kahdeksan kuukautta, ei vain allekirjoittaneella vaan useilla työryhmän
jäsenillä. Uurastus oli ennennäkemätön, mutta sen ei varmasti tarvitse enää
samassa laajuudessa toistua. Työ on ensimmäinen laatuaan Suomessa, sillä
vastaavia selvityksiä ei ole yliopistokirjastoista aikaisemmin tehty.



Helsingin yliopiston kirjastot valtakunnan kentässä

Miten Helsingin yliopiston kirjastolaitos sijoittuu rahoituksensa ja
menojensa puolesta valtakunnan kirjastokentässä? Kumiseeko meille
tuomion kello vai selviämmekö tilastovertailusta kunnialla? Vastaus on,
että olemme monesta näkökulmasta tarkasteltuna keskivaiheilla, mutta
toisinaan myös keskiviivan nurjalla puolella. Mikään yksittäinen aspekti ei ole
erityisen hyvällä, muttei varsin huonollakaan tolalla. Selvitys katsoo tilannetta
vuoteen 2005 asti, mutta tässä jutussa muutamat tarkastelut on päivitetty
vuoden 2006 tiedoilla.

(Oikealla kuvassa) Tsaari Nikolai II:n Tuomiokirkolle lahjoittamat kellot
sulostuttavat keskustakampuksella työskentelevien päiviä. Kuva: Pirkko Tokat.

Rahoitus

Yliopistokirjastojen rahoitus e-aineistojen hankintatukineen (OPM) oli vuonna
2005 pyöreästi 82 miljoonaa euroa, kun Kansalliskirjasto ei ole laskuissa
mukana. Helsingin yliopiston kirjastolaitos lohkaisee tuosta siivusta lähes
neljänneksen, joka on samaa suuruusluokkaa kuin Helsingin yliopiston osuus
yliopistolaitoksesta. Helsingin yliopisto askeltaa kirjastokentälläkin näkyvästi.

Kaikkien Suomen yliopistokirjastojen yhteenlaskettu uusi rahoitus on noussut
12 % eli noin kymmenen miljoonaa euroa vuodesta 2002 vuoteen 2005, siis
pyöreästi kaksi miljoonaa euroa joka vuosi entisen päälle. Luvussa on mukana
e-aineistojen hankintatuki, mutta ilman sitä nousuprosentti olisi yhdeksän.
Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen uusi rahoitus on yhteistilaston mukaan
jopa pienentynyt tuona ajanjaksona kolmisen prosenttia. Kirjastojen rahoitus ei
ole noussut samassa suhteessa kuin kehysorganisaatioiden rahoitus.

Oman kehysorganisaation osuus rahoituksesta on 90 % ja trendinä on ollut,
että suora budjettirahoitus on tullut koko ajan tärkeämmäksi.
Kirjastorahoituksen euromäärä yleensä nousee jatkuvasti, mutta menojen
nousuvauhtia on ruvettu toppuuttelemaan monissa yliopistoissa, kuten myös
meillä. Vuonna 2005 kirjastolaitoksemme menot olivat ensi kertaa isommat
kuin uusi rahoitus. Tämä johtunee kurssikirjakokoelmien uusimisesta ja
loppuvuonna 2004 saadusta lisärahoituksesta, jota käytettiin
keskustakampuksen tieteenalojen kirjallisuushankintoihin seuraavana vuonna.
Vuonna 2006 palattiin jälleen ruotuun, kuten seuraava kuva osoittaa.



Helsingin yliopiston kirjastoissa uusi rahoitus on ollut keskimäärin menoja
enemmän, paitsi vuonna 2005.

Yliopistokirjastojen maksullisen palvelun tuotot muodostivat valtakunnallisesti
noin 5 % kokonaisrahoituksesta vuonna 2005, mutta niiden osuus on
pienentynyt jatkuvasti. Alaspäin on liu'uttu 12 % vuoden 2002 jälkeen. Meillä
alamäki on ollut sentään ”vain” yhdeksän prosenttia. Valtaosa tuloista kertyy
varaus- ja myöhästymismaksuista, kaukopalvelusta ja julkaisutoiminnasta.
Tulojen määrä näyttää noudattaneen viiden vuoden ylös-alas-aaltoilua, joissa
hyviä vuosia olivat 1998 ja 2002 ja pohjanoteerauksia vuodet 2000 ja 2004.
Vuoden 2006 olisi pitänyt olla tuon mallin mukaan ylämäkeä kuten
edeltäneenkin vuoden, mutta toisin kävi – tuotot putosivat jopa alemmas kuin
2004. Sama suuntaus näkyy Helsingin yliopiston kirjastolaitoksessakin.

Kirjastot osana kehysorganisaatiota

Yliopistokirjastojen osuus kehysorganisaatioidensa taloudesta on vaihdellut
neljän prosentin molemmin puolin viimeksi kuluneina kymmenenä vuotena.
Pienin osuus vuonna 2005 oli Tampereen teknillisessä yliopistossa, missä
kirjastot lohkaisivat vain 2,1 % koko yliopiston rahavaroista. Suurimpia
osuuksia löytyy esimerkiksi Helsingin kauppakorkeakoulusta (6,4 %) tai Åbo
Akademista (5,9 %). Selvitys pyrkii antamaan syitä poikkeamille, joten en
tässä puutu niihin enempää.

Helsingin yliopistossa kirjastomenojen osuus yliopiston menoista on
keskitasoa. Meillä ei siis ole silmiinpistävän kallis kirjastolaitos, mutta ei
myöskään aihetta pröystäillä kustannustehokkuudella. Suhteellista kokoa
valaisee leikkimielellä tehty vertaus, että koko Helsingin yliopiston menoilla
voitaisiin ylläpitää 26 nykyisenkaltaista HY:n kirjastolaitosta, kun taas
Tampereen teknilliseen yliopistoon tai Taideteolliseen korkeakouluun mahtuisi
vajaat 50 niiden nykyisenkaltaista kirjastoa. Luvut kertovat erityisesti
kirjastojen erilaisesta aineistokannasta, kunkin omista erikoisaloista ja



erilaisista velvoitteista.

Mitä tulee kirjastojen rahanjakomalleihin, sisäisen laskutuksen käytäntöihin,
kirjastokustannusten kohdistamiseen tai yleiskustannusosuuksiin, on yleiskuva
kirjava kuin tilkkupeitto. Käytänteet vaihtelevat paljon yliopistosta toiseen.
Helsingin yliopiston kirjastolaitos ei saa yleiskustannusosuuksia yliopiston
saamasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Rahoituskyselyyn vastanneista
kirjastoista vain kahdeksan on siinä onnellisessa asemassa, että heille lankeaa
edes jonkinlainen pala yliopiston perimistä overheadeista. Päinvastoin on niin,
että yliopistot ottavat kirjastoilta pois osan maksullisen palvelun tuotoista.
Raha liikkuu tässä tavallaan väärään suuntaan.

Menot

Menot ovat nousseet monialaisten yliopistojen kirjastoissa nopeammin kuin
esim. kaupallisen ja teknillisen alan yliopistojen kirjastoissa, joissa on
pysytelty samoissa lukemissa vuodesta 2000 lähtien.

Kustannuslajeista ovat lisääntyneet eniten tilamenot, joissa on nousua peräti
26 % vuodesta 2002 lähtien. Kakkosena tulevat henkilöstömenot (nousua
12 %). Kulujakaumassa käännytään silti jatkuvasti mutta hitaasti
suotuisampana pidettyyn suuntaan: tietoaineistomenojen suhteellinen osuus
kasvaa, henkilöstömenojen ja muiden menojen osuudet hitusen vähenevät.
Vuonna 2006 tilakulut haukkasivat kaikkien yliopistokirjastojen menoista
26 %. Henkilöstömenojen osuus oli keskimäärin 40 %, tietoaineistot 28 % (ml.
e-aineistojen hankintatuki) ja muut kulut 6 %. Helsingissä vastaavat luvut
olivat: tilat 27 %, henkilöstö 44 %, tietoaineistot 24 % ja muut menot 5 %.
Meidän numeroissamme soisi tila- ja aineistolukujen vaihtavan keskenään
paikkaa.

Henkilöstömenot yliopistokirjastoissa yhteensä ovat euromääräisesti
lisääntyneet, mutta henkilötyövuosien lukumäärä on kutistunut aavistuksen
verran. Tarkoittaneeko tämä, että henkilöstörakennetta pyritään kehittämään?
Henkilöstömenoja on pystytty alentamaan tai pysyttämään entisissä mitoissa
Turun, Jyväskylän, Joensuun ja Kuopion yliopiston kirjastoissa. Sama suunta
näyttäisi häämöttävän Helsingin yliopiston kirjastoissakin, mikäli tilastokäyriin
on vielä tässä vaiheessa uskominen. Meillä nousu on ollut kokonaisuudessaan
vajaa 14 % kuvan osoittamana ajanjaksona, kun taas henkilötyövuosien
määrässä ei ole tapahtunut muutosta.



Menojen nousuvauhti Helsingin yliopiston kirjastoissa näyttää hidastuneen
vuonna 2006. Hidastuminen voi olla todellista tai johtua uudesta tavasta
kirjata yliopiston sisäisiä menoja kirjanpitoon.

Henkilötyövuoden keskikustannus koko maan yliopistokirjastoissa vuonna
2005 oli 31,6 tuhatta euroa. Helsingin yliopiston kirjastolaitoksessa vastaava
luku oli 33,4 tuhatta euroa. Vuonna 2006 se oli 34,2 tuhatta euroa. Laskuissa
ovat mukana palkat sivukuluineen ja henkilöstökoulutuksen kulut.

Tietoaineistojen hankinnoissa opetusministeriön valtakunnallinen tuki
vaikuttaa suotuisasti tilanteeseen. Ilman sitä Suomen tieteelliset kirjastot
olisivat pahassa pulassa. Tuen määrä on kolmisen prosenttia
kokonaisrahoituksesta eli 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2006. Tuen osuus
tietoaineistomenoista on vain kymmenisen prosenttia. Aineiston
hankintamenot lankeavat suurimmaksi osaksi kirjastojen itsensä harteille.
Tilanne koetaan huolestuttavaksi erityisesti siksi, että e-aineistojen
kustannukset nousevat vuosittain ja dollarin kurssivaihtelujen vaikutukset ovat
merkittäviä samalla kun OPM:n tukirahoitus ei ole lisääntynyt vastaavasti.

Yliopistokirjastojen tietoaineistot ”sähköistyivät” vuonna 2006, jos kriteerinä
käytetään hankintojen euromäärän jakautumista ei-elektronisen ja elektronisen
aineiston kesken. Vuonna 2005 e-aineistojen osuus hankintamenoista oli
valtakunnan tasolla 49 %, mutta seuraavana vuonna se oli 56 %. Muutos
parina viimeisenä vuonna on ollut nopeaa. Helsingin yliopiston kirjastoissa e-
aineistojen osuus hankintamenoista on kivunnut 45 prosentista 53 prosenttiin.
Osat ovat vaihtuneet meilläkin ja voimme merkitä vuoden 2006 tältä osin
historiaan.



Tietoaineistokannan elektronisoitumisen ajankohta ja vauhti ovat nähtävissä
mm. kustannustilastossa.

Tulevaisuudessa askarruttaa se, millä konstilla tilakulut saadaan kuriin, miten
selvitään aineistojen hinnannousuista ja miten rahoitetaan toimintaympäristön
nopeasta muuttumisesta kehkeytyvät uudet kirjasto- ja tietopalvelut.
Investointeja on tiedossa, koska laitekanta vanhenee, asiakkaat tarvitsevat
uudenlaisia kirjastotiloja ja kirjastojärjestelmän vaihtamisestakin on puhuttu.
Eläkkeellejäämisprosessiin sopeutumisesta ja osaamis- ja palkkausrakenteen
uudistamisesta on keskusteltu meilläkin vuosikausien ajan, lähes kyllästyksiin
asti. Kirjastoille on kunnia-asia selviytyä muodonvaihdoksestaan tyylikkäästi,
mutta se ei onnistu ilman asianmukaisia resursseja. Toivotaan, että päättäjille
luovutettu julkilausuma ja rahoitusselvitys paukuttaisivat kelloamme riittävän
kumeasti.

Tunnuslukuja

Selvityksen aineistoon sisällytettiin rahakirstujen nuuskinnan lisäksi
tunnuslukutarkasteluja kirjastokäynneistä, asiakaspalvelusta, tilojen käytöstä,
e-aineistojen käytöstä ja kirjaston yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta,
joitakin mainitakseni. Tehdään pari ajatusleikkiä tunnusluvuilla.

Jos yliopistokirjastot eivät olisi saaneet rahoitusta Manun illallisena, vaan
menot olisi täytynyt laskuttaa kohdeväestön henkilöiltä (= henkilöstö ja
opiskelijat), olisi jokaisen heistä pitänyt vuonna 2005 maksaa kirjastomaksua
vajaat 400 euroa. Onni on vain yksillä, sillä maanpuolustuskorkeakoululainen
olisi pärjännyt runsaalla sadalla eurolla, mutta teatterikorkeakoulun henkilö
olisi joutunut pulittamaan yli 500 euroa, eikä se ole edes huippulukema.
Helsingissä yliopistolaisen kirjastolasku olisi ollut 400 euroa ja rapiat päälle.

Kirjastojen henkilötyövuosien suhde kohdeväestön henkilömäärään vaihtelee
yhtä lailla. Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston työntekijällä on



palveltavanaan keskimäärin 624 kohdeväestönsä henkilöä vuodessa, kun taas
Åbo Akademin kirjastossa työskentelevä palvelee 124 kohdeväestön henkilöä
vuodessa. Helsingissä yhtä kirjastolaista kohden on 176 henkilöä. Tämä luku
on alle valtakunnallisen keskiarvon (220).

Rahoitusselvityksessä kokeiltiin kirjastotoiminnan yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden selvittämistä laskemalla kunkin yliopiston ulkopuolisten
lainaajien osuus kaikista lainaajista. Teatterikorkeakoulun kirjaston aktiivisista
lainaajista peräti 85 % tulee korkeakoulun ulkopuolelta. Helsingin yliopiston
kirjastoissa vastaava luku on 45 % ja pienin Lappeenrannan teknillisen
yliopiston kirjastossa, jossa viidesosa aktiivisista lainaajista tulee muualta kuin
omasta yliopistosta. Neljätoista kirjastoa yltää vertailussa yli 40 %:n.
Ulkopuolisten osuus aktiivisista lainaajista on valtakunnallisella tasolla lähes
kolmasosa ja osuus kaikista rekisteröidyistä lainaajista vajaa puolet. Tällaiset
tunnusluvut näyttävät tietenkin vain suppean rajauksen kokonaiskuvasta ja
jättävät pimentoon esimerkiksi e-aineistojen ja verkkopalvelujen käytön.

Tunnusluvut ilman sanoja houkuttavat tekemään nopeita mutta usein vääriä
päätelmiä siitä, miten kirjasto makaa. Kuinka kuvata yhtä aikaa määrää ja
laatua, tietoaineistojen eroja, suoritteen helppoutta tai vaikeutta, nopeutta tai
hitautta, asiakaskunnan vaihteluja, vaatimus- tai palvelutasojen eroja? Tätä
pohditaan parhaillaan Helsingin yliopiston kirjastojen Johdon työkalut –
nimisessä yhteistyöryhmässä ja kirjastonjohtajien kokouksissa.
Yliopistokirjastojen neuvoston rahoitusselvitys hyödyttänee meitä, kun
haaveilemme kaikkia tyydyttävistä, vertailukelpoisista ja asioiden ytimet
ilmaisevista tunnusluvuista. Tehtävä tuntuu siltä, kuin eteen olisi kiikutettu
Guinnessin ennätysten kirjan pizza ja sanottu, että syö tuo huomisaamuun
mennessä. Millainen yö olisikaan edessä.

Julkilausuman taustaselvityksessä esitetään toive, että opetusministeriö,
yliopistot ja kirjastot voisivat yhdessä sopia tunnusluvuista ja yhteisistä
käytännöistä, joilla tunnusluvut saadaan. Olisi armeliasta itseämme kohtaan
luopua perfektionismista ja suostua haukkaamaan aluksi vain kapeita viipaleita
jättiannoksesta. Rahoitusselvitys ja KITT-tietokanta esittelevät suhteellisen
yksinkertaisia tunnuslukuja, mutta ne ovat parasta ja virallisinta, mitä tällä
hetkellä pystymme toimittamaan. Voimme hyvällä omallatunnolla harjoitella
niillä toistaiseksi. Meidän ei tarvitse tässäkään keksiä pyörää, vaan pysyä
kuulolla siitä, mitä muualla Suomessa ja maailmalla asian edistämiseksi
tehdään.

Numeronveivaajan jälkilause

Sanotaan, että jokainen keikka kannattaa, eikä silloin tarkoiteta vain rahallista
tuottoa. Selvityksen tekemisessä kohdattiin monenlaisia vaikeuksia.  Useiden
korjailujen, laskemisten ja uudelleen laskemisten sekä vertailukelpoisten
tietojen etsimisen jälkeen voimme todeta, että uurastuksen päätteeksi saatiin
kuitenkin aikaiseksi riittävä yleiskuva kirjastorahoituksesta ja visiota siitä,
mihin suuntaan mm. tilastointia tulisi kehittää. Vastaisuudessa keskeiset
taulukot ja kuviot on saatava automaattisesti tilastotietokannasta. Poimintoja ja
laskentoja on pystyttävä tekemään ilman, että numeroita täytyy kopioida



järkälemäisiin excel-työkirjoihin.

Toiseksi kehittämiskohteeksi selvityksessä tunnistetaan kirjastojen
kustannuslaskenta. Kyselyssä kirjastot saivat arvioida kustannustensa
jakautumista toiminnoille, mutta arvioissa näkyi hämmästyttävän suuria
vaihteluvälejä. Jos meillä olisi yhteisesti mietitty ja yhtäläinen mittaus- ja
laskemistapa, saisimme vertailtavasti selville sen, miten kirjastojen
kustannukset kohdistuvat tulosalueille, palvelumuodoille tai asiakkuuksille.
Rahoitusselvityksen liitteessä esitellään kiinnostavana esimerkkinä Tampereen
teknillisen yliopiston kirjaston kustannuslaskennan tuloksia.
Toimintolaskennasta on tehty viritelmiä myös Helsingin yliopiston eri
kirjastoissa 1990-luvulta lähtien ja kvestuurin hallinnoima yliopiston työajan
käytön seurantajärjestelmä (Sole-TM) on perusaskel kustannusten jäljityksessä
entistä vertailukelpoisemmin.

· Yliopistokirjastojen rahoitusta koskeva julkilausuma ja kuvia sen
luovutuksesta on nähtävissä osoitteessa
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/asiakirjat/
julkilausumat.html

· Tiedotteet julkilausuman luovutustilaisuuksista
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/asiakirjat/
julkilausumat/Files/liitetiedosto2/ministerioluovutus.pdf sekä
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/asiakirjat/
julkilausumat/ Files/liitetiedosto2/rehtoriluovutus.pdf

· Yliopistokirjastojen rahoituksen perusselvitys liitteineen
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/asiakirjat/
selvitykset.html

Laskentataulukoita rullatessa heikkenee vahvempikin näkö. Ruutukuva
rahoitusselvityksen toisen version excel-työkirjan sivusta.



Teksti ja graafit:
Pirkko Tokat

projektisihteeri
kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö

puh. 191 21674
pirkko.tokat [at] helsinki.fi

Kuvat:
Helena Mattila ja Pirkko Tokat


