
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 2016 perjantaina 25.11.2016 klo 12–15.30,   

Paikka: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Sörnäisten rantatie 25 A - Kino Tulio, 5.krs  

  

Vuosikokoukseen osallistujat 

af Forselles Cecilia SKS 

Autere Riitta PRH 

Dahl Hannele Museoviraston kirjasto 

Hakonen Soile Suomen Pankki 

Helamaa Tiina Väestöliitto 

Hintikka Matti Urheilumuseo 

Kangas Raija Työväenperinne ry / Työväenliikkeen kirjasto 

Kristiansson Anna-Liisa Kotus / Hakaniemenranta 6:n kirjasto 

Kylkisalo Hannu Kriminologinen kirjasto 

Maisalmi Outi Liikennevirasto 

Manninen Soile IPR University Center 

Matoniemi Timo Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 

Mehtälä Merja Geologian tutkimuskeskus 

Meltti Johanna Ulkopoliittinen instituutti 

Nieminen Mervi Helsingin kaupunki / Opetusvirasto 

Nuikka Marjut Kansallisarkisto 

Paavilainen Elisa Suomen ympäristökeskus 

Paunonen Eeva Celia 

Pänkäläinen Anne Liikennevirasto 

Saarikko Jarmo Luonnonvarakeskus 

Siimes Tuija Työväenliikkeen kirjasto 

Turunen Vappu Nuorisotiedon kirjasto 

Tuuliainen Anna P-Karjalan sairaanhoito- ja sospalv. kuntayhtymä tieteellinen kirjasto 

Vainikka Eila Suomen Kuntaliitto 

Vattulainen Pentti Varastokirjasto 

von Zansen Minna Celia 

 

 

Vuosikokousasiat klo 12—13   

1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo 12.05. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kirjastonhoitaja Timo Matoniemi toivotti 

osallistujat tervetulleeksi ja kertoi kokouksen aluksi muutaman sanan KAVIsta.  

Neuvoston puheenjohtaja Soile Manninen kävi läpi tämän vuoden neuvoston jäsenet. 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta  

Puheenjohtajaksi valittiin Soile Manninen ja sihteeriksi Tiina Helamaa 

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta  

Pöytäkirjantarkistajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Soile Hakonen (Suomen Pankin kirjasto) ja 

Riitta Autere (Patentti- ja rekisterihallituksen kirjasto). 

 



4. Asialistan hyväksyminen  

Hyväksyttiin asialista ja todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen 

5. Toiminta vuonna 2016 / neuvoston pj. Soile Manninen ja paikalla olevat työryhmien edustajat  

Puheenjohtaja esitteli toimintakauden tapahtumia ja kansallisten työryhmien edustajat kertoivat omien 

ryhmiensä toiminnasta. 

TYÖRYHMIÄ 

Kansalliskirjaston johtokunta https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/johtokunta 

- Cecilia af Forselles kertoi, että johtokuntaa on puhuttanut erityisesti Kansalliskirjastoon kohdistuneet 

leikkaukset, joiden seurauksen henkilökuntaa on vähennetty ja aukioloaikoja lyhennetty. Finnan kehitystä 

kuitenkin jatketaan eivätkä muutkaan kansalliskirjaston kirjastoille tarjoamat palvelut ole vaarassa. 

Kirjastojärjestelmän hankintaa valmistelevat työryhmät 

- Cecilia kertoi työryhmän valmistelevan vaatimusmäärittelyä, jotta Voyager-kirjastojärjestelmän poistuessa 

saataisiin tilalle uusi. Ryhmässä pohditaan hankintamallien eri vaihtoehtoja. Ohjausryhmää vetää Minna-

Liisa Kivinen Kansalliskirjastosta, lisäksi on erillinen projektiryhmä.  

Finelib ohjausryhmä https://www.kiwi.fi/display/finelib 

- Elisa Paavilainen kertoi, että ohjausryhmän kausi vaihtuu ensi vuoden alusta. FinElibillä on uusi strategia. 

Kaikki kirjastosektorit ovat työstäneet ryhmissä, mitä erityisesti strategialta kaivataan.  

Tiedonhallinnan ohjausryhmä https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=94587221 

- Jarmo Saarikko kertoi, että ohjausryhmä keskittyy kansallisiin metatietovarantoihin eli Melindaan sekä 

Artoon. Nelli-portaali tulee poistumaan käytöstä vuodenvaihteessa.  

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473 

- Hannel Dahl, kertoi verkoston työstävän mm. sisällönkuvailun ohjetta, joka olisi ohjelmasta riippumaton.  

Vaikuttavuuden arviointiryhmä http://wiki.helsinki.fi/display/arvi/Arwi 

- Minna von Zansen kertoi ryhmän miettivän mm. Finnan tilastointia ja järjestelevän Vaikuta tai kuole – 

seminaaria ensi vuodelle.  

Kansallinen käyttäjäkysely työryhmä, ei ole kokoontunut 

Varastokirjaston johtokunta http://www.varastokirjasto.fi/tehtava-ja-tavoitteet/johtokunta/ 

- Minna von Zansen kertoi strategiatyön olevan menossa, kokoelmapoliittiset linjaukset hyvässä vauhdissa. 

Yhdistymisestä Kansalliskirjastoon ei uutta kerrottavaa. 

6. Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten valinta vuodelle 2017 yhden vuoden toimikaudeksi (8 varsinaista 

jäsentä ja 2 varajäsentä)  

Vanhasta neuvostosta jatkavat 
Cecilia av Forselles (STKS) 
Tiina Helamaa (Väestöliitto) 
Soile Manninen (IPR) 
 
Uusiksi jäseniksi valittiin 
Riitta Autere (PRH) 
Soile Hakonen (Suomen Pankki) 
Eeva Paunonen (Celia) 
Erkka Rautio (LSKL)  

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Erikoiskirjastojen%20neuvoston%20vuosi%202016_0.pdf
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/johtokunta
https://www.kiwi.fi/display/finelib
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=94587221
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473
http://wiki.helsinki.fi/display/arvi/Arwi
http://www.varastokirjasto.fi/tehtava-ja-tavoitteet/johtokunta/


Tuija Siimes (Työväenliikkeen kirjasto) 
 
Varajäsenet: 
Suvi Juvonen (Arkkitehtuurimuseon kirjasto) 
Timo Matomäki (Kavi) 
 

Soile Manninen kutsuu järjestäytymiskokouksen alkuvuodelle. 

7. Muut asiat 

Keskusteltiin FinElib-sitoumuksista ja pohdittiin voisiko ensi vuoden neuvosto selvittää kiinnostuneita 

osallistujia käyttäjäkyselyyn ja sen hintoja, koska Kansalliskirjasto ei enää sitä tee. 

8. Kokouksen päättäminen  

Kokous päätettiin klo 13.13.  

  

Osaaminen ja tieto kaikkien käyttöön -osuuden esitykset 

Ajankohtaista Kansalliskirjastossa – Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto 

Minna-Liisa kertoi Kansalliskirjaston ajankohtaista asioista, kuten uusien lehtipakettisopimusten 

neuvotteluista, joissa tärkeimpiä tavoitteita on avoimuus ja hinta. Käynnissä on myös Kotilava ja Tajua -

hankkeet, lisäksi on valmisteltu erikoiskirjastoille uusia mukaantulonmalleja Finnaan ja Melindaan sekä 

tieteellisten kirjastojen taustajärjestelmien uusimista, jonka kilpailutukseen kaikki Voyager-kirjastot ovat 

ilmoittautuneet mukaan. 

Ministeriöiden kirjastoista valtioneuvoston yhteiseen tietotukeen – Elina Kähö, Valtioneuvoston kanslia 

Elina kertoi ministeriöiden hallinto- ja palvelutehtävien yhdistämisestä. Vuonna 2014 ministeriöissä oli 

esim. seitsemän erillistä kirjastoa. Aloitettiin VHNY2015-hanke, jonka tavoitteena oli yhtenäistää toimintoja 

ja toimia sitä kautta tehokkaasti. Perustettiin yhteinen valtioneuvoston tietotuki. Kirjakokoelmat on nyt 

keskitetty yhteen toimipisteeseen. Vuonna 2017 kehitetään palvelukonseptia mm. varmistamalla, että 

tiedonlähteet vastaavat tarpeeseen, digitaaliset aineistot ovat paremmin saatavilla ja tietotukipalvelut ovat 

räätälöityjä ja proaktiivisia. Lisäksi kehitetään palveluita ulkopuolisten tiedontuottajatahojen kanssa, kuten 

Eduskunnan kirjasto ja Tilastokeskus. 

Erikoiskirjastojen mahdollisuudet SoMe:ssa – Päivikki Karhula, Eduskunnan kirjasto 

Päivikki kertoi Eduskunnan kirjaston kokemuksista ja toimintamalleista sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen 

media tarjoaa paljon mahdollisuuksia, kuten avoimuus ja nopeus, mutta myös haasteita, kuten hallittavuus 

ja tietosuoja. Eduskunnan kirjastossa sosiaalinen media on otettu mm. osaksi viestintää ja verkkosivuja.  

 

 

 

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Kivinen_Ajankohtaista%20Kansalliskirjastossa%20Erikoiskirjastot%2020161125.pdf
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Kaho_Esitys_Erik%20ja%20tietopalvelujen%20verkoston%20vuosikokous.pdf
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/P%C3%A4ivikki%20Karhula_Some-erikoiskirjastot-2016-11-25_0.pdf

