
Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 3/2016 

Aika: torstai 8.9.2016, klo 14 

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

Paikalla: Soile Manninen, Tiina Helamaa, Mikko Niemi, Pentti Vattulainen ja Cecilia af Forselles  

Poissa: Raija Kangas, Marjut Puominen, Suvi Juvonen ja Timo Matoniemi 

 

1. Kokouksen avaus   

Kokous avattiin klo 14.14. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

3. Edellisen neuvoston kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Käytiin läpi edellisen kokouksen 18.5. pöytäkirja ja hyväksyttiin se. 

4. Muutokset neuvoston kokoonpanossa 

Anne Holappa on ilmoittanut eroavansa neuvostosta. 
Mikko Niemi 1.11. alkaen virkavapaalla. 

Neuvoston varajäsenet Suvi Juvonen (Arkkitehtuurimuseon kirjasto) ja Timo Matoniemi (KAVI) 
tulevat tilalle, mutta eivät päässeet tähän kokoukseen. 

5. Jäsenasiat 
Jäsenasioita ei ollut. 

6. Työryhmänimitykset  

FinELib-nimitykset tehdään seuraavassa kokouksessa, mutta kiinnostuneita on jo pyydetty 
ilmoittautumaan. 

FinELib on pyytänyt sektoreilta kommentteja strategiaansa. Erikoiskirjastojen osalta 
strategiaryhmässä ovat sektorin FinELib-edustajat Elisa Paavilainen (LUKE) ja Tuula Hämäläinen (VTT) 
sekä Elina Kähö (VNK) ja Soile Manninen (IPRUC).  

 

7.  Lausunnot 

Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta 
laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta, OKM/72/040/2014. 



Ehdotuksen pykälässä 8 puhutaan kirjastojen välisestä yhteistyöstä. Keskusteltiin minkälaisia 
yhteistyömuotoja ehdotuksessa mahdollisesti tarkoitetaan nyt ja tulevaisuudessa.  

Annetaan lausunto, jossa korostetaan yhteistyön ja jatkuvuuden tärkeyttä. Soile laatii lausunnon ja 
laittaa vielä luettavaksi muille neuvoston jäsenille. 

8. Kuulumiset työryhmistä ja tapahtumista 

Kirjastojärjestelmän hankintayhteistyösopimuksen valmistelusta kertoi Cecilia af Forselles (SKS), joka 
on mukana suunnittelua valmistelevassa ohjausryhmässä. Syksyllä asetetaan projektiryhmä, joka 
tekee tarkemman vaatimusmäärittelyn kilpailutusta varten.  

- Kirjastojärjestelmäasiat tärkeitä erityisesti Helka-kirjastoille, mutta asia koskee toki myös muita 
erikoiskirjastoja. Vanhoja järjestelmiä, kuten Voyageria, ei enää kehitetä ja uudenlaisille palveluille 
olisi tarvetta, kuten linkityksille aineistojen välillä. Vaatimusmäärittelyn jälkeen tehdään kilpailutus, 
jonka hoitaa Aalto-yliopisto. Tavoitteena valita yksi järjestelmä vuoden 2017 aikana ja ajaa se sisään 
vuonna 2018. 

-Ryhmät pohtivat myös kustannustenjakoa. Periaatteena, että jokainen organisaatio huolehtii itse 
käyttöönotosta ja siitä syntyvistä kustannuksista. 

Keskusteltiin samalla kesällä Helsingissä pidetystä LIBER-konferenssista 

- Muissa Pohjoismaissa on jo vaihdettukirjastojärjestelmiä, mutta käytössä on laaja haitari 
järjestelmiä eli ei mitään ylivoimaista järjestelmää ole löytynyt. 

9. Vuosikokous: aika, paikka ja ohjelma? 

Keskusteltiin ohjelmasta, joka sisältyisi ainakin Kansalliskirjaston puheenvuoro. Myös 
digitointikeskuksesta tulisivat mielellään puhumaan. Lisäksi voisi olla jotakin erikoiskirjastojen 
välisestä kokoelma-/tietopalveluyhteistyöstä ja myönteinen kehittämistarina erikoiskirjastojen ja 
tietopalvelujen piiristä.  Vuosikokous järjestetään viikolla 47 tai niillä main. 

Soile kartoittaa vielä paikkoja. 

10. Tulevat tapahtumat ja muut asiat 

KINE 2016 järjestetään 13.–14.10.2016 Haaga-Helian Pasilan toimipisteessä Helsingissä. Teemana: 
”Käske, kontrolloi, kyttää? Uutta johtajuutta etsimässä”. Ilmoittautuminen: 
https://kinehelsinki2016.wordpress.com/ 

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston 20-vuotisjuhlat 11.10.2016 klo 14. Soile ja Tiina osallistuvat. 

11. Seuraava kokous 

Viikolla 43. 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 15.30 

https://kinehelsinki2016.wordpress.com/

