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Tavoite ja toteutus

 tarkoituksena oli selvittää erikoiskirjastosektorin keskeiset 
e-aineistot, joista voitaisiin esittää hankittavaksi keskitetyllä 
rahoituksella koko sektorin käyttöön

 osana FinELibin koordinoimaa eri kirjastosektorien 
vastaavaa selvitystä (yliopisto-, erikois-, amk- ja yleiset 
kirjastot) 

 Vaihe I:   Aineistokysely 29.8.2006
 Vaihe II:  FinELibin perusaineistotyöryhmä (kaikki sektorit)
 Vaihe III: Yliopistojen ja tutkimuslaitosten aineistolistausten 

priorisointi ja kriteerien määrittely FinELib-työryhmässä

 Erikoiskirjastot edustavat heterogeenista joukkoa eri 
ministeriön alaisia organisaatioita.
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Vaihe I:  Kysely

 kysely 37 erik.kirjastolle -> 24 vastasi
 suurin osa organisaatioista painottui tutkimukseen, lisäksi 

hallintoa (3 kpl), talousalaa (3 kpl) ja muita (2 kpl), esim. 
taideala jäi vähemmälle

 ehdotuksia 94 aineistosta
 tärkeysjärjestys: tärkein aineisto sai 12 pistettä, seuraava 

11 jne. => kaikkiaan 1701 pistettä
 tulokset ilmoitettiin: 
    1)  % kaikkien aineistojen saamasta kok.pistemäärästä 

2)  % aineistokohtaisesta max-pistemäärästä
3)  kutakin aineistoa ehdottaneiden organisaatioiden 
lukumäärät



4

Vaihe II:  FinELib-perusaineistotyöryhmä

 kyselyn tuloksia käsiteltiin konsortion työryhmässä: 
erikois-, yliopisto-, amk- ja yleisten kirjastojen edustajat

 yliopistoilla ja tutk.laitoksilla on yhteneväiset tavoitteet 
aineistojen suhteen (vrt. amk:it) => keskityttiin jatkossa 
selvittämään ja sovittamaan yhteen huippututkimuksessa 
tarvittavaa aineistolistaa

 perusaineistojen jako 2 ryhmään:
1. Kansalliset elektroniset aineistot (FinELib)

- kaikille kirjastosektoreille hankittavat
2. Huippututkimuksen aineistot

- tavoitteena nostaa tieteen ja opetuksen taso 
  huipulle
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Vaihe III:  Aineistolistausten priorisointi ja kriteerien 
      määrittely 

 valmisteluvaiheessa oleva perusaineistolistaus FinELib-
konsortion sisäistä, luottamuksellista tietoa

 Huippututkimuksen aineistot:
 keskeinen elementti tutkimuksessa
 monitieteiset ja "pakolliset" tieteenalakohtaiset aineistot
 myös pienempien tieteenalojen aineistot, joita ei aiemmin ole 

huomioitu (esim. taide-/kulttuuriala)
 hankinta koko kirjastosektorille

 Kansallisten aineistot:
 kaikille hyödyllisiä
 koko konsortion käyttöön
 käytössä yleisissä kirjastoissa
 hakuteosmaisuus
 kotimaisuus + ruotsinkiel. aineistoja
 valtion tuottamat aineistot kansalaisten käyttöön



6

 
  Kiitos!

Arja Hyvärinen
Metsäntutkimuslaitos/Tietopalvelu
arja.hyvarinen@metla.fi
http://www.metla.fi/palvelut/kirjasto/


