
Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 

Aika:   26.11.2015, klo 14-16 

Paikka: Museovirasto, Sturenkatu 2a, AV-huone  

Läsnä:  Tiina Helamaa 

Soile Manninen, siht.  

Mikko Niemi 

Erkka Rautio (etänä) 

Tuija Siimes, pj. 

Eila Vainikka 

Pentti Vattulainen 

Poissa:   

Cecilia af Forselles  

Marjut Puominen 

Jarmo Saarikko 

Asialista  

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 14.06.  

2 Esityslistan hyväksyminen 

Lisättiin kohtaan 4 työryhmien edustuksiin KUMEA-työryhmän, sisällönkuvailuryhmän 
ja Kirjastot.fi-ohjausryhmään jäsenten nimeämispyynnöt. Hyväksyttiin esityslista.  

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja: 
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN%20muistio%2020150821%20fina
l.pdf 

4 Jäsenasiat 

Uusi jäsenhakemus: 
Outotec Research Center, Information Service on Outotec (Finland) Oy:n tietopalvelu 
hyväksyttiin jäseneksi. Yhteyshenkilönä toimii Satu Mansikka.  
 
 
Eroavia jäseniä: 

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN%20muistio%2020150821%20final.pdf
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN%20muistio%2020150821%20final.pdf


CIMOn, Opetushallituksen, Suomen Akatemian ja Kotuksen kirjastot yhdistetään. 
Uudesta kirjastosta vastaa Kotus. CIMO on ilmoittanut eroavansa verkostosta, 
tiedustellaan Kotuksesta miten toimijat jatkavat verkostossa. 

 
ETLAn kirjaston ja tietopalvelun toiminta päättyy.  

 
 
Työryhmäedustukset 

 
Finnan konsortioryhmä  2016 - 2017 (Kansalliskirjaston palvelun ohjausryhmä) 
 
Konsortioryhmän nykyinen kokoonpano:  
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51286688 
 
Pentti Vattulainen on ollut erikoiskirjastojen edustajana edellisellä kaudella, mutta hän ei 
ole jatkamassa eikä kiinnostusta edustuksiin ole vielä tullut. Kysytään vielä neuvoston 
kokouksesta poissaolleilta jäseniltä ja mahdollisesti tämän jälkeen laitetaan vielä 
verkostolle kysely. 
 
Kirjastojen vaikuttavuuden arviointi -työryhmä 1.1.2016–31.12.2018 
http://wiki.helsinki.fi/display/arvi/Arwi 
 
Kansalliskirjaston johtokunta nimittää edustajat sektorien esityksestä. Ryhmään kuuluu 
kaksi edustajaa jokaiselta kirjastosektorilta. Kansalliskirjaston vahvistaman periaatteen 
mukaisesti sektorit nimeävät kaksi edustajaa, joista toinen erikoistuu johtamiseen ja 
toinen tilastoihin. Lisäksi tieteellisten kirjastojen edustuksessa on hyvä ottaa huomioon 
myös sektorirajojen yli muodostettujen yhteiskirjastojen rooli.  
 
Ryhmä toimii aktiivisesti ja on johtamisen kannalta erittäin tärkeä. Siellä käsitellään mm. 
tilasto- ja standardiasioita sekä Kansalliskirjaston toteuttamaa kansallista palvelukyselyä. 
Jäseniksi esitetään Minna von Zansenia Celiasta (johtaminen) ja Sari Palénia 
Tilastokirjastosta (tilastot). 
 
Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä (aiemmin Kansallinen 
kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä): 
http://www.kansalliskirjasto.fi/fi/kirjastoala/luettelointisaannot/ohjausryhma.html 

Edustajat nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nimettävien henkilöiden tulee olla 
kuvailun asiantuntijoita ja heidän on osallistuttava aktiivisesti ja sitoutua 
kehittämisryhmän työhön. Marketta Lukkari Tilastokirjastosta on aiemmin ollut ryhmä 
jäsen, mutta hän ei ole jatkamassa seuraavalle kaudelle. Kehittämisryhmän tehtävänä on 
mm. RDA:n käyttöönoton edistäminen ja käytön tukeminen. Ehdokkaita ei ole esitetty.  

Sisällönkuvailuryhmä 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51286688
http://wiki.helsinki.fi/display/arvi/Arwi
http://www.kansalliskirjasto.fi/fi/kirjastoala/luettelointisaannot/ohjausryhma.html


Aiemmin Suomen yliopistokirjastojen neuvoston ryhmänä toiminut 
sisällönkuvailuverkosto on laajentumisen myötä päätetty siirtää Kansalliskirjaston 
alaisuuteen ja nimi vaihdetaan sisällönkuvailuryhmäksi. Jäseneksi ehdotettiin Hannele 
Dahlia Museoviraston kirjastosta.  

 
Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä, KUMEA  
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=21759871 

Ryhmässä jatkavat Sirpa Janhonen Varastokirjastosta ja Jaana Uurasjärvi Eduskunnan 
kirjastosta. 

 
Varastokirjaston johtokunta, toimikausi 1.3.2016-28.2.2019 
http://www.varastokirjasto.fi/tehtava-ja-tavoitteet/johtokunta/ 
 
Johtokunnan tehtävät ovat lakisääteisiä. Kokouksia on 4-5 kertaa vuodessa, ja 
Varastokirjasto kustantaa matkustuskulut ja kokouspalkkiot. Miesehdokkaaksi Mikko 
Niemi Tilastokirjastosta. 
 
Kirjastot.fi-ohjausryhmä 2016 - 2017 
Jäseneksi nimitettiin Soile Manninen IPR University Centeristä. 

 
 
Erikoiskirjastojen neuvosto v. 2016 
Kartoitettiin ketkä ovat halukkaita jatkamaan nykyisestä neuvostosta ja onko muita 
mahdollisia ehdokkaita tiedossa. Neuvostossa eivät ole jatkamassa ensi vuonna Jarmo 
Saarikko, Erkka Rautio ja Eila Vainikka. Muut jäsenet olivat valmiita jatkamaan 
neuvostossa, Pentti Vattulainen voi jatkaa tarvittaessa. 

 
5 Vuosikokousasiat  

 
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous järjestetään 9.12.2015, klo 12-
16 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa (Hallituskatu 1). 
Ohjelma: http://www.kirjastot.fi/fi/erik 
 

 Lisättiin vuosikokoukseen käsiteltävien asioiden listaan sääntömuutosehdotus. 
Ehdotetaan, että jatkossa neuvostossa olisi jäseniä 8 + 2.  Tällä neuvostossa on 10 
jäsentä ja kaksi varajäsentä. 

 
Hyväksyttiin vuosikokouksen ohjelma.  

 
Keskusteltiin päivän ohjelmasta ja nuotituksesta. Esitykset on toimitettava neuvoston 
sihteerille edellisenä päivänä. Puheenjohtajalle voi tehdä vielä täydennyksiä katsaukseen 
vuoden 2015 toiminnasta.  

http://yliopistokirjastot.fi/verkostot/sisallonkuvailuverkosto/
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=21759871
http://www.varastokirjasto.fi/tehtava-ja-tavoitteet/johtokunta/
http://www.kirjastot.fi/fi/erik


 
 

6 Kommentit Vaikuttavuuden arviointityöryhmälle kansallisesta palvelukyselystä  
 

 
Työryhmän jäsen Tuija Siimes oli kommentoinut erikoiskirjastojen osalta, että 
erikoiskirjastojen kyselyssä tärkeää on ollut koetun hyödyn ja vaikuttavuuden kysymys. 
Myös yleinen tyytyväisyys palveluihin ja tyytyväisyys eri palveluihin kannattaa kysyä 
jatkossakin. Muuten kyselyä olisi hyvä saada lyhennettyä. Palveluiden käyttökysymyksiä 
voisi vähentää, koska niistä saadaan tilastotietoja kirjastojärjestelmistä.  
 
Julkisten erikoiskirjastojen kannalta asiakaskyselyjen kohderyhmä on hankala määritellä 
ja ehkä myös tavoittaa. Olisi hyvä yhdistää paikalla tehtävä kysely ja verkkokysely. 
Yksinkertaisempi hymynaama-tyyppinen kysely, jossa on mahdollisuus myös 
kommentoida avoimiin kohtiin, voisi toimia nykyiselle kiireiselle asiakkaalle paremmin 
kuin pitkä verkkokysely. Kansallisen asiakaskyselyn toteuttamismahdollisuudet selviävät 
Kansalliskirjastossa keväällä 2016.   

 
Kirjastotilastoinnin pähkinänkuorimallia olisi erikoiskirjastojen kannalta tärkeä kehittää 
siksi, että monet erikoiskirjastot pitävät kansallista tilastointia liian laajana. Kohdeväestön 
määrittely erikoiskirjastoilla on vaikeaa, mikä on ollut ongelmana tunnuslukujen 
laskemisessa.  
 
Neuvostolla ei ollut tässä vaiheessa lisättävää vaikuttavuuden arviointityöryhmälle. 

 

7 Kuulumiset työryhmistä ja kokouksista 

Yhteiskuntatieteiden kirjastojen verkoston yleisötilaisuus järjestettiin Pasilassa 
13.11.2015. Tilaisuuden ohjelma löytyy ryhmän wiki-sivuilta: 
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=180358165 

Museokirjastojen verkosto on perustettu. Ryhmässä on käsitelty mm. museokirjastojen 
mukaantuloa Finnaan. 

Kirjastosektoreiden kokouksessa 27.10.2015 olivat neuvoston puheenjohtaja ja sihteeri. 
Iltapäivän aikana keskusteltiin mm. asiakkuudesta ja kumppanuudesta. Pöytäkirja 
julkaistaan Kansalliskirjaston verkkosivuilla: 
http://www.kansalliskirjasto.fi/fi/kirjastoala/koordinointi/kirjastosektorit.html 

Soile Manninen oli Kirjastot.fi:n ohjausryhmän kokouksessa 20.10.2015. Mielenkiintoista 
asiaa mm. metatietoprosessien uudistamisesta, kokouksen muistio luettavissa: 
http://www.kirjastot.fi/fi/ohjausryhma/muistiot/muistio-2015-10-20 

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=180358165
http://www.kansalliskirjasto.fi/fi/kirjastoala/koordinointi/kirjastosektorit.html
http://www.kirjastot.fi/fi/ohjausryhma/muistiot/muistio-2015-10-20


Kirjastot.fi-ohjausryhmässä ja sektorikokouksessakin on keskusteltu yleisten kirjastojen 
siirtymisestä Kohaan. Joensuussa (Vaara-kirjastot) ja Mikkelissä (Lumme-kirjastot) Koha 
on jo käytössä. Vuoden 2016 aikana järjestelmän otetaan käyttöön Oulun seudulla (Outi-
kirjastot), Kouvolan seudulla (Kyyti-kirjastot) sekä Lapin kirjastoissa. Perusteilla on Koha-
Suomi Oy. 

8      Muut asiat 
 
Tekijänoikeuslakiin on tulossa muutos. Jatkossa lainauskorvausta maksettaisiin myös 
tutkimus- ja opetustoimintaa palvelevista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
kirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta. Erikoiskirjastot on rajattu säädösmuutoksen 
ulkopuolelle.  

 
9     Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 15.40. 
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