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1 J 0 H D A N T 0 

2 

Vesihallinnon tehtäviä suoritettaessa joudutaan imaan mo
nenlaisia kirjallisia töitä. Huomattava osa näistä on erilai
sia kirjelmiä, muistioita, lausuntoja, miet öjä, toiminta
suunnitelmia ja - rtomuksia sekä suunnitelma-asiakirjoja, 
jotka käsittelevät jotain eri isa tta ja kos pientä 
lukijakuntaa. Jotkut työt taas ovat a eltaan siinä määrin 
yleisiä ja merkitykseltään tärkeitä, että niiden tulisi olla 
laajan lukijakunnan saatavilla. llö niistä ·1 itaan jul
kaisu aiheesta riippuen joko vesihallinnon omi julkaisusar
joihin tai ulkopuolisiin sarjoih ja lehti 

Vesihallinnon sarjoissa julkaistaan etup ssä toimintakerto
muksia, periaateohjelmia, vesien ön kokonaissuunnitelmia, 
vesivaroja koskevia a istojulkais a ja tutkimusraportteja. 
Lisäksi vesihall o laatii toiminnastaan esitteitä ja ul
kaisee toimialaansa kuuluvista aiheista yleisölle tarko et
tuja opastavia 1 isiä, valisteita. sihall o pyrkii jul
kistamaan tavoitteitaan, selvityksiään, tutkimuksiaan, suun
nitelmiaan ja muita toimintansa tulo ia myös timaisiss~ 
ja ulkomaisissa sanoma-, aik - ja ammattilehdissä, tie-
teellisissä ja ammatillisissa jul isusarjoissa sekä ammatil-
listen ja tieteellisten koulutustilai sien, kouksien, 
symposiumien, konferenssien ym. jul isuissa. 

Julkaiseminen vesi 11 ssa 
si vesihallinnon julkaisuto 
löille, julkaisuja tuottavien 
sekä kaikille julkais a laat 
jöille. Kirjanen esitt ä ves 
neiston julkaisemista s 
ovat tekniset eet ves 
tavaksi aiotun k iki 

-kirjanen on t itettu ohjeek-
ssa mukana oleville henki

iden päälliköille 
ves 11 työnteki-

piirissä tuotetun ai
eriaatteet. Liitteenä 

isusarjoissa julkais
ta. 

Vesihall tus on istunnossaan 2 1 ise
olevia 

istunnossa, 
minen ves 11 ssa -kirjasen t stiosan. 
teknisiä eita ei ole sitelty ves 
koska ne ovat stavia ja muuttuvat teksti-
osaa koskevat eet. 

V E S I H A L L I T U K S E N 0 M A T J U L K A I S U T 

2.1 JULKAISUSARJAT 

Vesihallitus ju kaisee a 
suja, sientutk laitoksen 
tiedot ia. 

lli 
s 

en julkai
lituksen 

Vesihall ssa lis si sellaisia tutkimuksia, suun-
nitelmi , lvi rtteja, eita yms., oita ei 
katsota t eell siksi ista ves llituksen ulkaisusar-
joissa, mutt otka on ä luetteloi . Nämä jul-
kaistaan ves llit sen monistes assa, jonka luetteloin-
nista ja lainauksesta vastaa kirjas it a. Sarjan toimit-
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teet ovat monisteita, ja julkaisuohjeet koskevat niitä vain 
soveltuvin osin. Sarjasta annetaan tarkemmat ohjeet erikseen. 

Julkaistavan aineiston luonne ja sisältö ratkaisevat, julkais
taanko se vesihallituksen omissa sarjoissa, ja myös s~n, mitä 
sarjaa kulloinkin käytetään. 

Vesihallituksen sarjoissa julkaisemisen e enä on yleen-
sä, että t asteitavasta asiasta ollaan laajalti ki stu-
neita myös viraston ulkopuolella. s asia kui in on riit-
tävän tär ä e tiedot ea ti, voida~n siitä 
tehdä julkaisu, vaikka tarvitsij iiri olisik pieni. inen 
tärkeä edellytys on riittävän ko a sisällöllinen (ammatil-
linen, tieteellinen yms.) ja kielell taso. Näiden ohjei-
den tarkoi sena on vakiinnuttaa sella toimittamismenet-
tely, joka varmistaa tämän tason. 

Suurin osa omissa sarjoissa julkistettavista käsikirjoituksis-
ta julkaistaan Vesihallituksen ti sia -sarjassa. Tähän 
A4-kokoiseen sarjaan sisältyy mm. 
- tutkimuksia, jotka eivät edellytä vaat ulkoasua tai ovat 

väliraportin luonteisia 
alueellisia yleissuunnitelmia, tuksia vesien 
käytön kokonaissuunnitelmiksi, osaselvityksiä tai muita 
suunnitelmia, joilla on yleistä miel iintoa 
käsiteltyjä havaintoaineistoja ja tutkimustuloksia sekä 
opinnäytetöiden lyhennelmiä. 

Vesihallituksen julkaisuja -sarjassa julkaistaan vesihallituk
sen toiminta tomukset, periaateohjelmat, tärkeät suunnitelma-
asiakirjat, kuten vesien käytön issuunnitelmat sekä muut 
vaat 11 t istot lukuun ottamatta 

i 
koskevia hava 
laitoksen 

Vesientut 
teellisesti 
sarjaa 
muslait 

Vesihalli 

jassa 
mitt 
ehdottomas 
tyis 

sotaan t 
to itus

lituksen ju 
oille: ne 

BS-ko is 

Yleisperiaatteena on kai en J 

a 

itettu t 
u kaisemiseen. Tätä 

le ves lan i-

ulkaistaan sellaista 
i kansittaa ja luette-
te i on sen sijaan 

imuslaitok
ista ki apai-

-sar
ja toi-

jos ei ä 
olevassa eri-

ul aisuissa p tävä 
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sitä, että esitystapa on mahdollisimman selkeätä ja ti istä. 
Tästä syystä esim. opinnäytetöitä ei yleensä julkaista sellai
sinaan, vaan tekijöiden edellytetään laativan työstään olen
naiset tulokset esittelevän lyhennelmän. Tällöin mm. aikai
sempia tutkimustuloksia koskeva laaja kirjallisuuskatsaus sa
moin kuin käytetyn aineiston yksityiskohtainen esittely jää 
yleensä pois. 

Kun tutkimuksista ja selvityksistä laaditaan lyhyet rtit, 
on mahdollista julkaista entistä enemmän kokoomaniteit , jot
ka sisältävät samaa aihetta tai aluetta koskevia jul isuja. 
Kokoomaniteet ovat helppokäyttöisiä ja niiden painaminen on 
halvempaa kuin erillisjulkaisujen painaminen. Samo voidaan 
Vesihallituksen tiedotuksia -sarjan tutkimuksista julkaista 
lyhennelmiä kokoomaniteenä Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 
-sarjassa. 

Kaikkiin sarjoihin voidaan laatia sekä suomen- että ruotsin
kielisiä julkaisuja. Vesihallituksen julkaisuja- ja Vesihal
lituksen tiedotuksia -sarjojen suomenkielisiin julkaisuihin 
tulisi pyrkiä liittämään ruotsinkielinen lopputiivistelmä ja 
päinvastoin. Mikäli julkaistavalla asialla on merkitystä eri
tyisesti kaksikielisillä alueilla, tulee asia julkaista joko 
kokonaan tai tärkeimmiltä osin myös toisell~ kotimaisella 
kielellä. 

Englanninkielinen alku- tai lopputiivistelmä liitetään Vesihal
lituksen julkaisuja- ja Vesihallituksen tiedotuksia -sarjojen 
julkaisuihin ainoastaan silloin, kun aihe on luonteeltaan sel
lainen, että se herättää kiinnostusta maamme ulkopuolellakin. 
Tällöin voidaan harkita myös kuvien ja taulukeiden varusta
mista englanninkielisin tekstein. 

Kaikkiin Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja -sarjan julkaisui
hin laaditaan lyhyt englanninkielinen alkutiivistelmä (ab
stract), joka auttaa ratkaisevasti tutkimustulosten tunnetuk
si tekemistä ulkomailla. Ulkomaisia lukijoita kiinnostavat 
julkaisut voidaan julkai$ta kokonaan englann ielis tai 
erityistapauksissa jollain muulla kielellä. Englanninkieli
siin julkaisuihin laaditaan tärkeimmät tulokset ja taustat 
dot sisältävä suomenkielinen ja tarvittaessa myös ruotsinkie
linen lopputiivistelmä. 

Vesihallituksen kaikkiin julkaisusarjoihin voivat kirjoittaa 
vesihallinnon palveluksessa olevat henkilöt toimintayksiköstä 
riippumatta. Vaikka tieteellisen sarjan nimenä on Vesi 
kirouslaitoksen julkaisuja, siinä julkaistaan siis ikki ve
sihallinnossa tuotettu siihen sisällöltään sopiva aineisto. 

Vesihallintoon kuulumattomien kirjoittajien tö ä li-
tuksen sarjoissa julkaistaessa edellytetään, että liittyy 
vesihallinnon toimintaan. Tällaisia töitä voivat o a es r
kiksi selvitykset vesihallituksen tilaamista konsulttipa 
luista tai selvitykset hankkeista, joita vesihallitus on muu
ten rahoittanut. Yhteistyönä tehdyt julkaisut voidaan julkais
ta joko vesihallituksen tai muiden julkaisijoiden sarjoissa. 
Jos pääasiassa muualla kuin vesihallinnon piirissä tehdyn 
tutkimuksen tai suunnitelman tekijöistä ainakin yksi on vesi
hallinnon palveluksessa, voidaan julka~su ottaa vesihallituk
sen sarjoihin. 
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Vesihallinnon palveluksessa olevien henkilöiden edellytetään 
tarjoavan käsikirjoituksensa julkaistaviksi ensisijaisesti 
vesihallituksen omissa sarjoissa silloin, kun työn aihe liit
tyy vesihallinnon toimintaan. Kuitenkin on pidettävä tavoit
teena arvokkaiden tutkimustulosten julkaisemista kansainväli
sissä suurissa tieteellisissa sarjoissa ja ammattilehdissä. 
Samoin pyritään käyttämään hyväksi kaikkia kotimaisia julkai
sukanavia, sarjajulkaisuja ja lehtiä. 

2.2 ESITTEET JA VALISTEET 

3 

3.1 

Vesihallituksen julkaisusarjoissa ilmestyvät julkaisut on 
suunnattu alalla toimiville. Suuren yleisön tavoittamiseksi 
laaditaan esitteitä ja valisteita, jotka pyritään saattamaan 
kulloisenkin kohderyhmän tietoon. Esitteet antavat yleisluon
teista informaatiota vesivaroista, niiden käytöstä ja hoidos
ta sekä vesihallinnosta ja sen toiminnasta. Valisteet lisää
vät tietoa vesivaroista ja opastavat eri vesienkäyttäjäryh
miä omaksumaan oikeita vesienkäyttötottumuksia. 

Koska esitteet ja valisteet on tarkoitettu laajalle lukijakun
nalle, on niiden kielellisen asun oltava selkeää ja kansanta
juista ja niissä on pyrittävä käyttämään havainnollistavaa 
kuva-aineistoa. Ne laaditaan yleensä molemmilla kotimaisilla 
kielillä. 

Esitteiden ja valisteiden tarpeellisuuden ratkaisee asianomai
nen osasto tai vesientutkimuslaitos. Ne .laatii asianomainen 
yksikkö yhteistyössä tiedotussihteerin ja julkaisusihteerin 
kanssa. Niihin pätevät soveltuvin osin samat laatimisohjeet 

·kuin julkaisusarjoihin. Jo suunnitteluvaiheessa määritellään 
kohderyhmät painosmäärän selvittämis si. 

J U L K A I S U T I M I N 
J Ä R J E S T E L Y T 

JULKAISUTOIMI SUUNNI JA 

N N 0 N 

I 

Julkaisutoiminnan laajuus suunnitellaan ja kustannukset arvioi
daan toiminta- ja taloussuunnittelun ja vuosittaisen tulo- ja 
menoarvioesityksen laadinnan yhteydessä. Eduskunnan vahvistet-
tua tulo- ja menoarvioesityksen talousosasto yksiköil-
tä tarkennetut julkaisusuunnitelmat, joiden perusteella vuo
sittain 1 itaan alkuvuodesta jul isusuunnitelma ja sen ra
hoitussuunnitelma. 

1 

määrä-
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3.2 JULKAISUN TYOVAIHEET 

Kun julkaistavaksi aiottu työ on edennyt n11n pitkälle, että 
sen merkityksestä, lukijakunnasta, laajuudesta ja muista jul
kaisusarjan valintaan vaikuttavista tekijöistä voidaan tehdä 
arvioita, on ensimmäisenä vaiheena neuvottelu käsikirjoituk
sen laatijan ja yksikön esimiehen (osasto- tai toimistopääl
likkö, vesientutkimuslaitoksen johtaja, piiri-insinööri) kes
ken. Neuvottelun jälkeen voi osasto tai vesipiirin vesitoi
misto tehdä julkaisuesityksen (ks. s. 10 ja 11) julk sutoi
mikunnalle, mikäli ei todeta, että a isto on tarkoituksen
mukaista julkaista muualla kuin ves llituksen· sarjoissa. 

Julkaisuesityksestä tulee ilmetä julkaisun ajhe sekä jul i
semisperusteet, julkaisun arvioitu laajuus konekirjoituslius
koina, ehdotettu sarja, painosmäärä, julkaisukieli, käsikir
joituksen valmistumisaika sekä mahdolliset erityisvaatimuk
set. Julkaisutoimikunta käsittelee esityksen ja tekee ehdo
tuksen julkaisusarjasta, painosmäärästä, kielestä, tiedotta
misesta sekä käsikirjoituksen hyväksyjästä. 

Käsikirjoitus laaditaan liitte olevien ohjeiden mukaisesti. 
Ohjeet on tarkoitettu lähinnä ves llituksen sarjoissa jul
kaistavan aineiston kirjoittajille, mutta niitä voidaan so
veltuvin osin noudattaa myös julkaistaessa muualla. Erityi
sesti on huolehdittava, että käsikirjoitus annetaan sopivas
sa vaiheessa työtovereiden ja asiaa tuntevien ulkopuolisten
kin tarkistettavaksi. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 
-sarjaan tarkoitetut käsikirjoitukset toimitetaan mahdolli
simman ajoissa sarjan toimittajalle (tutkimuslaitoksen joh~ 
tajalle), joka antaa käsikirjoituksen tieteellistä esitarkas
tusta varten vesihallinnon henkilökuntaan kuuluville tai ul
kopuolisille asiantuntijoille eri isesti vesihallinnon tie
teellisen neuvottelukunnan jäseni e Esitarkastuslausunnot 
Vesihallituksen julkaisuja -sarjan sikirjoituksista ii 
ao. osasto, vesientutkimuslaitos tai vesipiirin vesito sto 
ja Vesihallituksen tiedotuksia -sarjan käsik joituksista ao. 
toimisto tai vesipiirin vesitoimisto. 

Vesihallituksen tiedotuksia -sarjaan tulevat julkaisut kir
joitetaan puhtaaksi tekijän omassa yksikössä, ellei toisin ole 
sovittu. Puhtaaksikirjoitusta ja kuvien piirtämistä ohjaa 
julkaisusihteeri tai yksikköön mahdollisesti n ty jul i-
suyhdyshenkilö. Käsikirjoitus toimitetaan monistusvalmiina 
julkaisusihteerille. Sarja monistetaan vesihallituksessa 
offsetmenetelmällä ja se kootaan ja sidotaan Valtion painatus
keskuksessa. 

Vesihallituksen julkaisuja- ja sientutkimuslaitoksen ulkai
suja -sarjojen julkaisut ladotaan talousosastolla. Nii 
taittamisesta huolehtii julkaisus eri. Painatus hoidetaan 
Valtion painatuskeskuksessa o ainatuksena. 

Vesihallituksen julkaisuja- ja sientutkimuslaitoksen 
kaisuja -sarjoihin kuuluvien j en sekä esittei 
valisteiden alkuperäiskappaleet lit) taltioi 
susihteeri, joka tarvittaessa la ikirjoituksi 
tyvää mahdollista kuva- ja kartta-aineistoa. 

jul
ja 

j kai
liit-
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JULKAISUN TYÖVAIHEET (VESIHALliTUKSEN JULKAiSUJA- JA VESIENTUTKIMUSLAI
TOkSEN JULKAISUJA -SARJAT) 

VlSIHALLINIYOSJA 

Jlii.J<AISU- TAI. OtJS-
TO/H/J<tiHTA OSASTO 

Julkoi.!Jun jo 
julkaisufovon 
pi!älö:)ehdolu~ 

•XJt;~..o_ 
•tnoara 
•l<it~li 

Ju/l<oi.$(.1· 
esitys Jl 

•lcii:Ji"kir:f:nh • 
•ti~dt:Yiami/"14t/1 

Jvlkaiswuvmi
klmo 
•rohon varaus 
o$OI:Ja 
•m&!iro 
•laatu 
•kieli 
•oikot(:N{Iu 
•f b '0/<C 

J.AA TI.JA .. - 1 
YJ<S/I<KO 

0<;) 

(//./(()

Pf/01.~/.iA 

VES/HAU./1'/I'IOSSA 

JtJI.J<A/St/- TALOUS- LAATIJA-
l/LKO

PVOLlLLA 
TOIIY/1<(1/IlA OSASTO Y1<81KKÖ 

tJusinto-

•taitto 
tdilous 

Oil<ov:n 
ko(jousj 
IJyviiksy- H-...-""' 
minen 

•lode /tntVJ 
l<ot:fot./.S 

•f!OlnO"'US 
"'---+--•--+ti/o./litelu 

-- •.5t'donto 

'YH: 
isöi
nen 

jol<elu 

.... 

•f!Okl<aus 
if<u(jtdu.s 

[ li<doltominen J r·eh#am,;, 
'--------------------~---------------

1/u.!Jinfa
po_inotus 
aloite 

poinotus .... 
pööfo.seiJ.H!""--...,..--+~--""' 

dofus l 

0 Yolmisfdv 

(> Torka..•tw 

1\ Såilytys jo 
ujal<elu 
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JULKAISUN TYÖVAIHEET (VESIHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA -SARJA) 

Yl51HA L L 1/ltltJSSII 

JVJ.KA ISU- 1 TA LOIJ.-~=-. _-...--L-A_A_T._'/..1.-'A----; 

Td/HIJ<UIITA j OJIISTO YKSIKkÖ 

.Jvlkaisv
tt.sifys 

..Jvlkaisu:suvnni
telma 
oro/}qvarov:J 
•50t;/O 
•määrä 
•lootu 
•kieli 
•ail{at(Ju/u 
•työ ako 

,---- ---+'"':'--
r---L---1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L __ 

1 
___ 1 

1 
'---

Kä.silagai
__ ...,....,jtuk.senhy-

röksym/
I'H!n 

Poinofek
nil/lnen 

- voimiste
lu 

VI..KO
PVOLELLA 

VESIHA/.LINHO.SSA 
f--·-----· ,-- ------1 
JIJlKAI$/J- TAJ.Ot/.5- I.AATI./A-
TOIHI«UNTA OSASTO YUSIUKÖ 

(JL/L()
Pt/OLEJ..J.A 

I tilaus 
---~~annet1a~----a-;----~--~ 

.:JidonfO) 

Uansitt.n 
Iadon-Ia 

'----+-..,----+-tl(antu'fm 
,... pal'nafv.s 

S ivttJen Uu!jll:fu.s Vll:.sftr '----.--
-.--H monisl-u.st-+--1.,...-...---+---.1 

li.erå"tly-_j .. 
malli 1. Jt-+--I.,.,_...J 

1Leröt1y-~ 
malli ff. 

Tilu:lo#amtnen 

Vus;nfo
po/na.fus
aloif~ 

D Pääfbskhdofv~ <> Tarkas-1-.a 
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Vesihallituksen tiedotuksia -sarjan alkuperäiskappaleet palau
tetaan tekijän yksikköön, joka päättää niiden säilyttämisestä. 

Kaikista vesihallituksen julkaisusarjojen julkaisuista vara
taan yksi kappale arkistokappaleeksi. Arkistokappaleet. taltioi 
julkaisusihteeri. 

3.3 JULKAISUISTA TIEDOTTAMINEN 

Vesihallinnon julkaisutoiminnalla pyritään levittämään tietoa 
eri vesienkäyttäjäpiireille vesihallinnon tekemistä tutkimuk
sista, toimenpide-ehdotuksista ja suunnitelmista. Jotta jul
kaisuista koituisi paras mahdollinen hyöty, ne on saatettava 
ajankohtaisina eri vaikuttajien ja käyttäjien tietoon. 

Tiedottamisella pyritään erityisesti 
- tiedottamaan julkaisun valmistumisesta yleisesti 
- saattamaan julkaisun valmistuminen tiedoksi tärkeimmille 

intressipiireille ja 
- tuomaan julki julkaisussa esitetyt kannanotot ja tulokset. 

Kaikkien julkaisujen valmistumisesta tiedotetaan vesihallinnon 
sisäisissä tiedotuslehdissä. Julkaisutoimikunta määrittelee 
julkaisut, joiden osalta erityinen ulkoinen tiedottaminen on 
tarpeellista. 

Erityisesti tiedotettavista julkaisuista tiedotussihteeri ja 
julkaisun tekijä määrittävät tiedottamisen kohderyhmät, tie
dottamiskeinot sekä tiedottamisen käytännön järjestelyt: aika
taulun, tehtävät ja työnjaon. Julkaisun valmistumisesta voi
daan tarvittaessa tiedottaa jo ennakolta. 

Ti tt essa vo tää j välitt ä tai välillisiä 
keinoja. Välittömillä keinoilla tarkoitetaan joko kirjallista 
tai suullista tiedottamista suoraan asianomaiselle vastaanot
tajalle ja tiedon käyttäjälle. Välillisillä keinoilla tarkoi
tetaan tiedottamista erilaisten välittäjien avulla, joita voi
vat olla joko vaikuttajahenkilöt tai tiedotusvälineet. Useita 
tiedottamiskeinoja voidaan ja niitä on syytä käyttää samanai
kaisesti toisiaan tukien. 

Tiedottamisen helpottamiseksi laaditaan vesihallituksen jul
kaisuista tarvittaessa 1 - 2 liuskan pituinen helppotajuinen 
ja selkeä lehdistötiedote. Sen laatii julkaisun tekijä. Tiedo
te laaditaan tarvittaessa molemmilla kotimaisilla kielillä. 

Tiedotteen laadinnassa on korostettava tiedotettavan asian 
merkitystä laajempaa taustaa vasten sekä sen konkreettista 
hyö ä harkita ä 1 on eniten uutisarvoa 
Useampaa ku yhtä asiaa ei ole syytä painottaa. Jos painotet-
tavia on mon t on sitet ens ise i 
Tiedotettavan asian havainnollisuuden ja ymmärtämisen lisää
miseksi tiedotteeseen voi liittää mustavalkoista kuvamateriaa-
1ia. Ti tteessa on nimettävä henkilö, jolta saa tarvittaes
sa lisätietoja. 

Tiedote toimitetaan tiedotussihteerille, joka yhteistyössä te
kijän kanssa tarkistaa sen kieliasun ja huolehtii sen jakelus
ta. Jakelun laajuus harkitaan kussakin tapauksessa erikseen. 
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Jakelun perusteena on se, onko asialla paikallista vai valta
kunnallista merkitystä. Tiedote on syytä aina jakaa vesihal
linnon yksiköille. 

Tiedottamista voidaan edistää julkaisua esittelevillä näytte
lyillä, tiedotustilaisuuksilla ja sallimalla laajatkin lai
naukset julkaisuista lehdistössä. Myytävistä julkaisuista tie
dotetaan yhteistyössä Valtion painatuskeskuksen kanssa. 

3.4 JULKAISUJEN JAKELU 

Vesihallituksen julkaisusarjoihin kuuluvien julkaisujen nor
maali ilmaisjakelu perustuu maa- ja metsätalousministeriön hy
väksymään julkaisuvaihtoon. Jakelu (v. 1979 tilanne) on seu-
raava: 
- vesihallinnon jakelu 

kotimaan perusjakelu 
hydrologisen vuosikirjan kotimaan 
eriiyisjakelu 
Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 
-sarjan ulkomaan jakelu 
hyd~ologisen vuosikirjan ulkomaan 
erityisjakelu 
Vesihallituksen julkaisuja- ja 
Vesihallituksen tiedotuksia 
-sarjojen julkaisuja valikoiden 
myös ulkomaan jakeluun. 

n. 
n. 

n. 

n. 

n. 

60 kpl 
155 " 
200 " 

200 " 
200 " 

Tämän normaalijakelun lisäksi voi jokin julkaisu erityisesti 
kiinnostaa jotakin intressiryhmää, jolloin painosmäärää har
kittaessa otetaan huomioon myös mahdollinen ylimääräinen ja
kelu. Ylimääräinen jakelu voidaan suorittaa myös jälkikäteen, 
jos julkaisua tarvitsevat eivät ole muuten sitä saaneet ja 
jos sitä on varastossa riittävästi. Ylimääräistä jakelua tar
vitaan erityisesti silloin, kun julkaisusta halutaan kannan
ottoja asiasta kiinnostuneilta. 

Julkaisuja voidaan vähäisessä määrin jakaa ilmaiseksi työkap
paleina käytettäviksi. Lähinnä tulevat tällöin kysymykseen 
vesihallinnon ulko- ja kotimaiset vieraat ja tilaisuudet, 
joissa vesihallinnon toimintaa esitellään ulkopuolisille. Ve
sihallinnon henkilöt, jotka työssään tarvitsevat jotakin jul
kaisua, saavat oman kappaleen, mikäli julkaisua on varastossa 
riittävästi. Pyynnöt on osoitettava julkaisusihteerille tai 
lomakevarastonhoitajalle. 

Vesihallituksen julkaisuja on ostettavissa Valtion painatus
keskuksesta. Vesihallituksen julkaisuja- ja Vesientutkimus
laitoksen julkaisuja -sarjoista varataan myytäväksi yleensä 
100 kpl ja Vesihallituksen tiedotuksia -sarjasta yleensä 50 
kpl. Lisäksi vesihallituksen kirjasto lainaa julkaisuja myös 
ulkopuolisille. 

3.5 JULKAISUTOIMINNAN ORGANISOINTI 

Vesihallintoasetuksen mukaan talousosaston järjestelytoimisto 
käsittelee ne asiat, jotka koskevat julkaisutoimintaa. Lisäk-
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si asetuksessa on erikseen mainittu, että vesientutkimuslai
toksen toimistot käsittelevät ne asiat, jotka koskevat havain
to- ja tutkimustulosten julkaisemista. 

Julkaisutoiminnan kehittämistä, koordinointia ja julkaisutoi
mintaa koskevien asioiden valmistavaa käsittelyä ja valvontaa 
varten vesihallitus on asettanut julkaisutoimikunnan. 

Julkaisuto kunnan tehtävänä on 
- seurata vesihallinnon julkaisutoimintaa ja tehdä ehdotuksia 

sen kehittämiseksi 
laatia vesihallinnon julkaisupoliittiset ohjelmat 
tehdä esitys julkaisusarjojen jakeluksi 
tehdä esitys vuosittaisesta julkaisusuunnitelmasta ja sen 
rahoitussuunnitelmasta 
käsitellä julkaisuesitykset ja esittää niiden osalta jul
kaisusarja, painosmäärä, kieli, mahdollinen ylimääräinen 
jakelu sekä julkaisuista tiedottaminen 
sopia julkaisun käsikirjoituksen hyväksyjä ja 
ehdottaa, minkä julkaisujen sisällöstä vesihallitus vastaa, 
ja esittää näiden julkaisujen hyväksyjä. 

Julkaisuasioiden käytännön hoidosta huolehtii julkaisusihtee
ri. Julkaisusihteerin tehtävänä on 
- toimia yhdyshenkilönä julkaisun tekijän, puhtaaksikirjoit

tajan ja piirtäjän välillä sekä opastaa heitä painatustek
nisissä kysymyksissä 
toimia yhdyshenkilönä Valtion painatuskeskukseen ja mahdol
lisiin muihin kirjapainoihin 
huolehtia Vesihallituksen julkaisuja- ja Vesientutkimuslai
toksen julkaisuja -sarjojen taittamisesta 
huolehtia sihallituksen julkaisuja- ja Vesihallituksen 
ti j j 
toim utoimikunnan sihteer 
tehdä ia julkaisutoiminnan kehittämiseksi ja 
huol ia isujen j lust , uu mm. jakelu-
osoitteistojen an tasalla pitäm sekä jakelupyyntöjen 
kirjeenvaihto. 

slaitoksen julkaisuja -sarjan toimittamista val-
voo ves imusla oksen johtaja. Hänen tehtävänään an 
- vastata sarjassa julkaistun aineiston tieteellisestä ta-

sosta 
- vastata sarjan kielellisestä tasosta ja ulkoasuun ja muu

hun toimittamiseen kuuluvista seikoista 
- esitellä s assa julkaistavat käsikirjoitukset julkaisu-

toimi le ja 
- kehittää ja edistää julkaisutoimintaa niin, että 

s 

tava 
-sarjass 
laitoksen 
ja Ves 11 
toimisto ta 

p i ssä tuotet aan soveltuva a isto 
s avaan oon. 

u a taan 
julkaisemista tarkistet

en julkaisuja 
tai vesientutk laitos, Vesientutkimus-

i a -sarjassa vesientutkimuslaitoksen johtaja 
sen t tuksia -sarjassa ao. vesihallituksen 

iirin vesitoimisto. 
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Osastoille, vesientutkimuslaitokselle ja vesipiirien vesitoi
mistoihin voidaan tarvittaessa nimetä julkaisuyhdyshenkilö, 
joka avustaa yksikön päällikköä julkaisuihin liittyvissä 
asioissa. Erityisesti tulisi julkaisuyhdyshenkilön yhteistyös
sä julkaisusihteerin kanssa huolehtia siitä, että julkaisujen 
piirrokset, valokuvat, taulukot ja muut ulkoasuun liittyvät 
seikat ovat vesihallituksen julkaisusarjoissa noudatettavien 
ohjeiden mukaisia. 

Vesihallituksen julkaisut pyritään saattamaan niistä kiinnos
tuneiden tietoon. Julkaisun tekijä ja tiedotussihteeri suun
nittelevat ja toteuttavat julkaisusta tiedottamisen kussakin 
tapauksessa erikseen sovittavalla tavalla. Tiedotussihteerin 
tehtävänä julkaisuasioissa on 
- edistää julkaisuista tiedottamista 
- edistää tarpeellisten esitteiden ja valisteiden laatimista 
- laatia tekijän kanssa tiedottamissuunnitelma niiden julkai-

sujen osalta, joista julkaisutoimikunta on katsonut tarpeel
liseksi erityisesti tiedottaa 

- huolehtia tiedotustilaisuuksien järjestämisestä. 

Julkaisujen vaihdon vastavuoroisuutta seuraa vesihallituksen 
kirjastonhoitaja. Kansainvälisten asioiden sihteeri avustaa 
julkaisusihteeriä julkaisujen ulkomaan jakelua koskevissa 
asioissa ja tekee aloitteita jakelun kehittämiseksi. 

Julkaisujen kotimaan ja ulkomaan perus- ja lisäjakelun sekä 
julkaisujen myynnin hoitaa Valtion painatuskeskus. Vesihalli
tuksen sisäisen jakelun ja normaalijakelun ulkopuolisen jake
lun hoitaa lomakevarastonhoitaja. 

Julkaisutoimintaan osallistuville henkilöille järjestetään 
heidän tarvitsemaansa koulutusta. Erityisesti o~ huomiota 
kiinnitettävä julkaisujen tekijöiden, mahdollisten julkaisu
yhdyshenkilöiden, puhtaaksikirjoittajien ja piirtäjien koulu
tukseen. 

T E K I J Ä N 0 I K E U D E T J A V A S T U U 

Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisen teoksen luojalla on te
kijänoikeus teokseen. Näin on myös silloin, kun tekijä on toi
sen palveluksessa. Vesihallinnon julkaisusarjoihin kirjoitta
vien rajoitettu tekijänoikeus siirtyy vesihallitukselle, jos 
- julkaisun tekijä on vesihallinnon palveluksessa 
- julkaisun laatiminen liittyy tekijän työtehtäviin 
- julkaisu on tehty pääosin virka-aikana 
- palkkio voidaan katsoa saadun palkkana. 

Mikäli tekijä ei ole vesihallinnon palveluksessa, mutta jul
kaisu julkaistaan vesihallituksen sarjoissa, siirtyvät rajoi
tetut tekijänoikeudet vastaavasti vesihallitukselle. Mahdolli
sesta palkkiosta sovitaan tällöin erikseen. 

Vesihallituksen rajoitettuun tekijänoikeuteen kuuluvat seuraa
vat oikeudet: 
- Vesihallitus mj!ärätä julkaisun ottamisesta julkaisusar-
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jaan, julkaisun painosmäärästä, jakelusta ja uusintapaina
tuksesta. 

- Julkaisua voidaan myydä Valtion painatuskeskuksen välityk
sellä. 

- Vesihallitus voi antaa luvan erillispainoksiin, otteiden 
julkaisemiseen lehdissä ja muihin lainauksiin. 

Vesihallituksella ei ole kuitenkaan oikeutta tekijän suostu
muksetta julkaisujen laajempaan kaupalliseen levittämiseen 
esim. kirjakauppojen välityksellä. 

Tekijälle jää kuitenkin aina moraaliset oikeudet. Tekstiä ei 
saa muuttaa ilman tekijän suostumusta. Mikäli julkaisusta 
tehdään uusintapainos, on tekijälle annettava mahdollisuus 
korjata julkaisu ajan tasalle. Tekijän nimi on ilmaistava, 
mikäli hänen panoksensa julkaisun laatimisessa on merkittävä. 
Tekijän nimi painetaan julkaisun kanteen, jos työ on pääosin 
hänen tekemänsä. Jos tekijän osuus rajoittuu pääosin valmiin 
aineiston kokoamiseen, jos työ on projektiryhmän tai konsul
tin tekemä ja myös jos julkaisu on vesihallituksen kannanil
maisu, merkitään tekijän nimi päätösmainintoihin tai julkai
sun alkuun, mutta ei kansilehdelle. 

Julkaisun sisällöstä vastaa yleensä tekijä eikä vesihallitus. 
Tällöin nimiösivulle painetaan: "Tekijä on vastuussa julkai
sun sisällöstä, eikä siihen voida vedota vesihallituksen viral
lisena kannanottona''. Mikäli julkaisu on vesihallituksen kan
nanilmaisu, jätetään tämä maininta pois. Kannanilmaisun sisäl
täviin julkaisuihin vesihallituksella ei ole tekijänoikeutta, 
joten niitä saa lainata ja levittää ilman vesihallituksen lu
paa. Tällaisiin julkaisuihin ei myöskään valmistelijoilla ole 
tekijänoikeutta. 

Ennen julkaisemista käsikirjoitus on tarkistettava. Tarkistuk
sen tarkoituksena on varmistaa julkaisusarjojen asiallinen ja 
esitystekninen taso. Julkaisun tarkistajat ovat vastuussa 
työstään käsikirjoituksen hyväksyjälle, eikä heidän nimeään 
mainita julkaisussa. Mikäli tekijä ja tarkistajat eivät pääse 
yksimielisyyteen käsikirjoitukseen tehtävistä muutoksista, on 
asia saatettava julkaisutoimikunnan käsittelyyn. Lopullisen 
julkaisuasun on oltava sekä vesihallituksen että tekijän hy
väksymä. 

Jos vesihallinnon palveluksessa oleva henkilö julkaisee vesi
hallinnon alaan liittyviä kirjoituksia muualla kuin vesihalli
tuksen julkaisuissa, hän vastaa sisällöstä yksin. Mikäli kir
joittajan nimen yhteydessä mainitaan toimipaikka, lukija tul
kitsee kirjoittajan usein vesihallituksen edustajaksi ja kir
joituksen vesihallituksen kannanotoksi. Jos kirjoittaja ha
luaa liittää viraston nimen oman nimensä yhteyteen, hänen tu
lee esittää tieteellisiin tai ammatillisiin julkaisuihin tar-
koitetut kirjoi et etukäteen ikkönsä pääll lle. 
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