
Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 

Aika:   21.8.2015, klo 9.30 - 11.30 

Paikka: Museovirasto  

Läsnä:  Tiina Helamaa 

Soile Manninen, siht.  

Jarmo Saarikko (etänä) 

Tuija Siimes, pj. 

Eila Vainikka 

Poissa:   

Cecilia af Forselles  

Mikko Niemi 

Marjut Puominen 

Erkka Rautio  

Pentti Vattulainen 

 

Asialista  

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.35. 

2 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin: 

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN_pk_20150424_final.pdf 

4 Jäsenasiat 

Hyväksyttiin verkoston uudeksi jäseneksi valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö. 
Yhteyshenkilönä yksikön päällikkö Outi Örn. 

 
 

Työryhmäedustukset 
 

Kansallisissa kirjastoalan työryhmissä on vapautunut/vapautumassa erikoiskirjastojen 
edustajien paikkoja: 
 

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN_pk_20150424_final.pdf


 
Finna-konsortioryhmän varajäsen kauden 2014 - 2015 loppuun 
https://www.kiwi.fi/display/finna/Finna-konsortiokokoukset+2015 
Päätös: Eila Vainikka toimii varajäsenenä loppuvuoden. 
 

KDK-metatietoryhmä/jaosto - jäsen. Lisätietoja ryhmästä voi kysyä sen sihteeriltä Markus 
Merenmieheltä, Markus.Merenmies@narc.fi 
Päätös: Kiinnostuneita ei ole löytynyt verkostosta. Voidaan vielä palata asiaan, jos edustaja 
löytyy. 
 

KDK-kokonaisarkkitehtuuriryhmän edustaja Tiina Tuomaala on jäänyt vuodeksi 
vuorotteluvapaalle. 
Päätös: Marjut Puominen Celiasta jatkaa Tiinan tilalla. 
 
Puheenjohtaja ilmoittaa työryhmille uudet jäsenet. 
 

Kirjastojen vaikuttavuuden arviointi -työryhmän uudet jäsenet 
 
Nykyisen ryhmän toimikausi päättyy 31.12.2015 ja seuraavan ryhmän toimikausi on 1.1.2016–
31.12.2018. 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. Arviointityöryhmän kokouksessa on 
päätetty, että Markku Laitinen käynnistää prosessin ryhmän jäsenten nimittämiseksi. 
Erikoiskirjastosektorilta johtamiseen erikoistuneeksi jäseneksi on ehdolla Minna von Zanzen 
Celiasta.  
Päätös: Asian käsittelyyn palataan, kun virallinen nimityspyyntö tulee ja kun myös toinen 
edustajaehdokas on selvillä. 
 
 

5   Lausunnot 

Erikoiskirjastojen neuvostolle on lähetetty lausuntopyyntö (25/421/2015, 10.7.2015) tieto- ja 
kirjastopalvelujen ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Opetushallitus on pyytänyt 
lausuntoa uusittavasta tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. 

 
Linkki lausuntopyyntöön ja tutkinnon perusteisiin: 
http://www.oph.fi/download/168978_Lp_25_421_2015_Tieto_ja_kirjastopalvelujen_AT_luonnos.
pdf 

 
Asiaa on käsitelty aikaisemmassa kokouksessa, jolloin mm. esitettiin luetteloinnin lisäämistä 
tehtäviin sekä tutkijapalvelut ja erikoiskirjastot sekä tietopalvelut -termien käyttöä. Sektorimme 
kommentit oli huomioitu luonnoksessa hyvin. Tutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimukset on 
kuitenkin määritelty liian yleisellä tasolla eikä vaativuustasoa ole eroteltu. Esimerkiksi 
tiedonhakua ja sisällönkuvailua voidaan tehdä suppeasti ja laajasti. Ammattitutkinnon 
suorittaneelta voidaan vaatia suppeiden tiedonhakujen suorittamista, mutta tieteellisessä 
kirjastossa laajat tiedonhaut hoitaa korkeakoulututkinnon suorittanut. Katsomme myös, että 
päättäjäviestintä ei kuulu virkailijan työtehtäviin.  

 
Laadittiin lausunto, jonka puheenjohtaja toimitti Opetushallitukselle: 
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN%20lausunto%20OPH.pdf  

https://www.kiwi.fi/display/finna/Finna-konsortiokokoukset+2015
mailto:Markus.Merenmies@narc.fi
http://www.oph.fi/download/168978_Lp_25_421_2015_Tieto_ja_kirjastopalvelujen_AT_luonnos.pdf
http://www.oph.fi/download/168978_Lp_25_421_2015_Tieto_ja_kirjastopalvelujen_AT_luonnos.pdf
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN%20lausunto%20OPH.pdf


6 Pro gradu 

Informaatiotutkimuksen opiskelija Tampereelta on ajatellut pro gradua, joka käsittelee 
erikoiskirjastoja. Lopullinen aiheen rajaus riippuu kuitenkin siitä, mitkä aiheet koetaan 
tarpeellisiksi erikoiskirjastokentällä. Keskusteltiin ajankohtaisista teemoista ja puheenjohtaja  
on yhteydessä gradun tekijään. 
 

 

7 Kuulumiset työryhmistä 

Kirjastojuridiikan ryhmä järjestää 7.10. seminaarin Tieteiden talossa ”Avoin tiede – millä 
oikeudella?” Ilmoittautuminen päättyy 4.10. http://www.stks.fi/news/945. Muuta STKS:n 
seminaarit: http://www.stks.fi/ 

Vaikuttavuuden arviointityöryhmä vastaa KINE 2015 torstai-iltapäivän ohjelmasta. 
Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät järjestetään Lahdessa 1.-2.10.2015. Erikoiskirjastojen 
puheenvuoron pitää Outi Örn valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksiköstä. Standardityö jatkuu: 
työn alla on ISO 16439:2014 Tieto ja dokumentointi - Kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin 
menetelmät ja toimenpiteet -standardin käännös suomeksi. 

 

8    Muut asiat 

Keskusteltiin vuosikokouksen ohjelmasta. Kansalliskirjastolta on tulossa puheenvuoro RDAn 
käyttöönotosta. Toinen ajankohtainen asia on ATT:n TUULI-hanke, josta toivottiin myös 
puheenvuoroa.  
Päätös: Puheenjohtaja selvittää vuosikokouksen mahdollista aikaa ja paikkaa sekä puhujia. 

Kirjastolain uudistamiseen liittyvä seuraava työpaja järjestetään maanantaina 21.9.2015 klo 
9.30 - 15.00, aiheena "Osallisuus ja kumppanuus" opetus- ja kulttuuriministeriössä.  
Päätös: Soile Manninen ja Eila Vainikka osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan työpajaan. 

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto uudistaa sisällönkuvailuohjeet tämän vuoden aikana. 

 

9    Seuraavat kokoukset 

Puheenjohtaja lähettää Doodle-kyselyn. 

 

10  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.16. 

 

http://www.stks.fi/news/945
http://www.stks.fi/
http://portti.avointiede.fi/tutkimusdata/tuuli-tyokalu-tutkimuksen-datanhallinnan-suunnitteluun
http://yliopistokirjastot.fi/verkostot/sisallonkuvailuverkosto/
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