
Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 2/2017 

Aika: perjantai 3.3.2017 

Paikka: Suomen Pankin kirjasto 

Paikalla: Eeva Paunonen, Erkka Rautio, Tuija Siimes, Soile Manninen (pj). Soile Hakonen ja Cecilia af 
Forselles, Tiina Helamaa (siht.) 

Poissa: Riitta Autere 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista 

3. Edellisen neuvoston kokouksen (27.1.2017) pöytäkirjan hyväksyminen 
Käytiin pöytäkirja läpi ja hyväksyttiin se.  
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN_1_2017_pk.final__0.pdf 

 
4. Työryhmänimitykset 
OKM:n on vahvistanut KDK-hankkeen ohjausryhmän kokoonpanon muuttamisen, Erkka Rautio tulee Marjut 
Puomisen tilalle.  

5. Käyttäjäkysely-kartoituksen tulokset 

Edellisessä kokouksessa päätettiin tiedustella verkostolta kiinnostusta yhteisen käyttäjäkyselyn 
toteuttamiseen. Tiinan lähettämään Webropol-kyselyyn tuli yhteensä 16 vastausta, joista 9 oli kiinnostunut 
osallistumaan jollakin tasolla. Viisi organisaatiota ilmoitti lisäksi olevansa kiinnostunut kyselyn 
valmistelusta. 

Käytiin tuloksia läpi ja päätettiin seurata, miten muut vireillä olevat, kuten kirjasto.fi-loppukäyttäjäkysely, 
edistyvät. Todettiin, että kiinnostus on lisääntynyt kun verrataan esimerkiksi viime keväänä Vaikuttavuuden 
arviointiryhmän pyynnöstä tehtyyn kyselyyn. Erkka Rautio lupasi toimia jatkossa koordinaattorina 
neuvoston osalta eli ottaa yhteyttä kyselyn valmistelusta kiinnostuneisiin organisaatioihin ja pohtia heidän 
kanssaan mahdollista jatkoa.  

6. Kuulumiset työryhmistä ja tapahtumista 

KDK-ohjausryhmä (Erkka) 

Finnan käyttäjämäärät ovat kasvaneet huomattavasti, koska korkeakoulut ovat ottaneet Finnan käyttöön. 
Tavoitteena on, että vuonna 2018 Finnassa olisi testaus-/tuotantovaiheessa myös erikoiskirjastoja (OKM:n 
ulkopuolisia). Tulee olemaan maksullinen, mutta hinnoista ei tässä vaiheessa tietoa. Tämän vuoden aikana 
on tulossa mahdollisesti malli erikoiskirjastojen mukanaolosta. Maanpuolustuskorkeakoulu on mukana 
pilottina. Neuvotteluja on käyty myös PrettyBitin kanssa.  

 

 

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN_1_2017_pk.final__0.pdf


Kirjastojen taustajärjestelmän uusiminen - hankintayhteistyön ohjausryhmä (Cecilia) 

Kirjastojärjestelmän hankinnassa mukana oleville kirjastoille on 22.3. ja 23.3. vierailumahdollisuus 
Tukholmaan tutustumaan Karolinska Institutetin Alma- ja Tukholman yliopiston Koha-järjestelmiin. Lisäksi 
Oslossa Alma-järjestelmään tutustuminen 30.3. OCLC vierailun ajankohta vielä auki.  

Ohjausryhmässä on tehty kuvaus nykyisistä konsortioista. Tulevaisuudessa konsortiot tai yhteenliittymät 
voivat olla erilaisia kuin tällä hetkellä, esim. kirjastojen koon mukaan määriteltyjä. Konkreettista tietoa 
esim. hinnoista ei ole. Aikataulu on hieman siirtynyt eteenpäin.  

Pyydetään Päivikki Karhulaa kertomaan hankkeen etenemisestä kirjastojärjestelmäpäivän yhteydessä. 

Valmistelusivusto löytyy: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=70812747 

 

STKS:n Kirjastojuridiikka-ryhmä (Soile M.) 

Ryhmä järjestää seminaarin 3.4.2017 EU:n tietosuoja-asetus/uudistus ja tekijänoikeudet. Uusi direktiivi 
tekijänoikeudesta valmistelussa EU:ssa.  

SYN on lausunut tietosuojauudista valmistelevalle taholle (OKM/OM) oman kantansa.  

STKS järjestämässä syksyllä Suomi100-tilaisuutta tieteellisten kirjastojen näkyvyyden lisäämiseksi. 

Kansalliskirjaston johtokunta (Cecilia) 

Kansalliskirjaston johtokunta oli kokoustanut mm. vuosikertomuksen merkeissä. Kansalliskirjasto uusii 
hankintaohjelmansa, joka tulee verkkoon myöhemmin. 

Finna konsortioryhmä on kokoustanut 9.2.2017, esityslista: 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=75204354 
 

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän kokous 17.1.2017 ja 1.2.2017: 
https://www.kiwi.fi/display/kumea/2017-01-17 

https://www.kiwi.fi/display/kumea/2017-02-01 

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä 3.2.2017: 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473&preview=/59937473/75214881/Esityslista_
Sisallonkuvailun_asiantuntijaryhman_kokous_0302201_p%C3%A4ivitetty.docx 
 

Helkan sisällönkuvailun työryhmä 
- Valittu SKS:n ja Työväenliikkeen kirjastojen informaatikot ryhmään 

Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä 8.2.2017: 
https://www.kiwi.fi/display/Kuvailustandardit/2017-02-08 

7.  Tulevat tapahtumat 

Erikoiskirjastojen kirjastojärjestelmäpäivä toukokuussa.  
- Uusi tulija markkinoille: Ebsco – Folio, mahdollisia esittelijöitä Ebscon lisäksi Axiell ja Micromarc 
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- Pohdittiin pyydetäänkö Kansalliskirjastolta yleinen esitys ohjausryhmästä/hankinnasta 

- Celia vaihtaa juuri Auroraan (Axiell) eli Celiasta voisivat pitää puheenvuoron käyttäjänäkökulmasta. 

- Soile M. kysyy Riitta Autereelta päivämäärän, jolloin PRH:n auditorio olisi vapaa sekä järjestelmien 

tarjoajilta kiinnostusta osallistua. 

8. Muut asiat 

Perehdyttiin Jyväskylässä 6.-9.6. pidettävien valtakunnallisten kirjastopäivien ohjelmaan, joissa teemana 
”Uusi juoni”. Siellä mm. Celian esitys otsikolla: ”Saavutettavuus saapui kirjastoihin – käytännön vinkkejä 
saavutettavalle kirjastolle.” 
 
Kuntaliiton informaatikko ja aktiivinen erikoiskirjastolainen Eila Vainikka on jäänyt eläkkeelle, eli Kuntaliiton 
kirjastotietopalvelun yhdyshenkilö vaihtuu.  

Puhuttiin yleisesti kirjastotilojen käytöstä. Kun etätyömahdollisuudet ovat parantuneet, kirjastoihin tulee 
uusia käyttäjäryhmiä. Tämä on näkynyt myös joissakin erikoiskirjastoissa. 

9. Seuraava kokous 

Päätettiin pitää seuraava kokous syyskuussa. Tarvittaessa voidaan pitää sähköpostikokous. 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 14.40 

https://kirjastopaivat2017.com/

