
Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 2/2016 

Aika: keskiviikko 18.5.2016, klo 14 

Paikka: IPR University Center, Arkadiankatu 7 (Economicum), 3.krs 

Paikalla: Soile Manninen (pj.), Tiina Helamaa (siht.), Mikko Niemi, Pentti Vattulainen, Raija Kangas, Cecilia af 

Forselles 

Poissa: Anne Holappa ja Marjut Puominen 

  

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 14. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

3. Edellisen neuvoston kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN%201_2016.pdf 

4. Työryhmänimitykset 

Ei ollut. 

Tiedossa, että FinElib-ohjausryhmän kausi päättyy tänä vuonna ja uusien jäsenien kartoitus aloitetaan 

ohjausryhmän toimesta hyvissä ajoin. Tämän vuoden lopussa päättyvät myös tiedonhallinnan 

ohjausryhmän ja KDK-ohjausryhmän toimikaudet. 

5. Jäsenyysasiat 

Hakaniemenranta 6:n yhteiskirjasto avattu 11.4. Yhteiskirjasto on CIMOn, Suomen Akatemian, Kotuksen ja 

Opetushallituksen yhteinen, ja siitä vastaa Kotus.  

Kotus jatkaa myös edustajana erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkostossa. 

6.  Lausunnot 

-Lausunto ISO 16439:2014 standardin (Information and documentation - Methods and procedures for 

assessing the impact of libraries) suomenkielisestä käännöksestä toimitettu Suomen 

Standardisoimisliittoon. Soile lisää verkkosivuille.  

7. Kuulumiset työryhmistä ja tapahtumista     

Kansalliskirjaston johtoryhmä - Cecilia af Forsselles 

Kirjaston leikkauksista johtuen palveluaikoja on supistettu. Tulevaisuudessa priorisoidaan Finnaa sekä 

kehitetään verkkopalveluja. Kansalliskirjaston remontti on onnistunut hyvin myös kirjastotoimintojen 

kannalta. Kokouksen pöytäkirja löytyy: 

https://www.kansalliskirjasto.fi/sites/default/files/atoms/files/kansalliskirjaston_johtokunnan_kokous_2_2

016.pdf 

Kirjastojuridiikka-ryhmä 29.4. – Soile Manninen ja Pentti Vattulainen 

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN%201_2016.pdf
https://www.kansalliskirjasto.fi/sites/default/files/atoms/files/kansalliskirjaston_johtokunnan_kokous_2_2016.pdf
https://www.kansalliskirjasto.fi/sites/default/files/atoms/files/kansalliskirjaston_johtokunnan_kokous_2_2016.pdf


-EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 2018 alusta. Komissiolta tulossa myös ehdotus 

tekijänoikeussääntelyn uudistamiseksi. Ryhmän pöytäkirjat luettavissa STKS:n sivuilla: 

http://www.stks.fi/asiakirjat/poytakirjat/asiakirjat-kirjastojuridiikka 

Sektorikokous Kansalliskirjastossa 16.5. – Tiina Helamaa ja Soile Manninen 

- Kirjastojärjestelmien hankinnan tilanne eri sektoreilla ja Kansalliskirjaston rooli tässä. Tällä hetkellä 

hankintaa (vaatimusmäärittelyt) valmistellaan joissakin yliopistokirjastoissa sekä Kansalliskirjastossa. 

Sektoreilta pyydettiin lyhyitä kommentteja järjestelmätilanteesta: Erikoiskirjastosektorilla useimmissa 

kirjastoissa on käytössä PrettyLib, jonka etuna ovat hinta ja helppokäyttöisyys. Voyager käytössä isoimmissa 

erikoiskirjastoissa (Eduskunnan kirjastossa, Tilastokirjastossa ja Varastokirjastossa) sekä HELKA-kirjastoissa 

(verkostosta mukana Kotus, Museovirasto, SKS ja Työväenliikkeen kirjasto). 

- Keskusteltiin Tiedonhallinnan ohjausryhmän roolista, ja siitä, että RDA teettänyt paljon työtä mm. 

yliopistokirjastoille.  

-Tiedotettiin, että Liber-konferenssi on ollut suosittu, ilmoittautuminen periaatteessa täynnä.  

-Kansallista käyttäjäkyselyä ei ehkä tule ihan siinä muodossa kuin aiemmin, johtuen mm. resurssipulasta. 

-Aineistopaketti-neuvottelut FinElibissä menossa. Tilanne selviää loppuvuodesta tai vuoden 2017 alusta.  

OKM on myös kiinnostunut neuvotteluista. 

Sektoreiden kuulumiskierros: 

AMK-kirjastoissa yt:t jatkuvat useassa toimipisteessä, kirjaston henkilöstölle tulossa enemmän hallinto- ja 

opetustehtäviä.  

Yliopistokirjastoissa ykkösasiana tällä hetkellä nähtiin käynnissä olevat aineistoneuvottelut. SYN ja STKS 

ovat pyrkineet vaikuttamaan myös avoimuuden edistämiseen ja tutkimuspoikkeuksen lobbaamiseen. 

Yleisissä kirjastoissa Finnasta tullut paljon hyvää palautetta ja useat kirjastot ovat kiinnostuneet 

mukaantulosta. KOHA-yhtiö laitetaan kesällä pystyyn ja omatoimikirjastojen määrä kasvaa edelleen. 

8. Tulevat tapahtumat 

-Ja Helle loi kirjaston… Helle Kannilan juhlaseminaari Tampereella perjantai 20.5. (Soile osallistuu) 

LIBER-konferenssi 29.6.–1.7.: http://liber2016.org/ (osallistumassa ainakin Soile, Cecilia ja Pentti) 

-KINE 2016 järjestetään 13.–14.10.2016 Haaga-Helian Pasilan toimipisteessä Helsingissä. Järjestelyjä voi 

seurata esim.: https://www.facebook.com/kine2016/ 

-Mietittiin vuosikokouksen aikaa, paikkaa ja ohjelmaa. Päätettiin palata asiaan kesälomien jälkeen, mutta 

kartoitetaan jo paikkoja esim. eduskunnan kansalaisinfoa sekä Mikko tiedustelee Tilastokeskuksen tiloja. 

Kansalliskirjastolta voitaisiin pyytää puheenvuoro ajankohtaisista asioista.  

9. Muut asiat 

-Erikoiskirjastojen liittymistä Finnaan valmisteltu Kansalliskirjastossa. Soile siivoillut Varastokirjastolta 

saatua asiakasrekisterilistaa, josta saadaan tiedot erikoiskirjastoja.  

- Suurimpien kirjastojen henkilöstöä on osallistunut kevään aikana RDA-koulutuksiin.  

-Kirjastoverkkopäiviä ei järjestetä tänä vuonna, jatkossa ehkä joka toinen vuosi. 

-STKS:n historiikki etenee. 

http://www.stks.fi/asiakirjat/poytakirjat/asiakirjat-kirjastojuridiikka
http://liber2016.org/
https://www.facebook.com/kine2016/


-Suomen yliopistokirjastojen neuvosto täyttää 20 vuotta, juhlat järjestetään marraskuussa. 

-SYNin järjestämän Competence Wednesdays -webinaarisarjan tallenteet katsottavissa: 

http://yliopistokirjastot.fi/verkostot/tutkimuksen-tuen-verkosto/competence-wednesdays-webinaarisarja/ 

-Soile kirjoittaa jutun Scandinavian Library Quarterly -lehteen (http://slq.nu/) erikoiskirjastojen 

tulevaisuuden osaamisvaatimuksista. Lehti ilmestyy syksyllä.  

10. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen päivämäärä jätettiin päättämättä, koska kokous vasta syksyllä. Alustavasti ehdotettu 

viikkoja 36 ja 37. 

11. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 15.15. 

 

http://yliopistokirjastot.fi/verkostot/tutkimuksen-tuen-verkosto/competence-wednesdays-webinaarisarja/
http://slq.nu/

