
Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 4/2016 

Aika: torstai 27.10.2016, klo 14 

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

Paikalla: Soile Manninen (pj.), Pentti Vattulainen ja Tiina Helamaa (siht.) 

Poissa: Cecilia af Forselles, Raija Kangas, Marjut Puominen, Anne Holappa, Suvi Juvonen, Timo 

Matoniemi 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 14.10 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

3. Edellisen neuvoston kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN_3_2016_pk_final.pdf 

4. Jäsenasiat 

Ulkopoliittisen instituutin kirjasto liittyy verkostoon, yhteyshenkilönä Johanna Meltti.  

5. Työryhmänimitykset  

Työryhmänimitykset on hyväksytetty neuvoston sähköpostilistalla. 

FinELib-ohjausryhmä: 

Varsinaiset jäsenet: Tuula Hämäläinen (VTT) ja Sirpa Suonpää (Luke) 

Varajäsenet: Elina Kähö (VNK) ja Soile Hakonen (Suomen Pankki) 

Tiedonhallinnan ohjausryhmä: 

Varsinainen jäsen: Jarmo Saarikko (Luke) 

Varajäsen: Outi Maisalmi (Liikennevirasto) 

Kirjastojärjestelmän hankintaa valmisteleva työryhmä  

- Ohjausryhmä: Cecilia av Forselles (SKS) 

- Projektiryhmä: Päivikki Karhula (Eduskunnan kirjasto) 

Nimitykset hyväksytetty valmistelutyöhön osallistuvilta kirjastoilta (Baltia-kirjasto, Kansallisarkiston 

kirjasto, Kotimaisten kielten keskuksen kirjasto, Museoviraston kirjasto, Tilastokirjasto, 

Työväenliikkeen kirjasto ja Varastokirjasto). Kirjastojärjestelmän hankinnan valmisteluun saattaa 

tulla vielä alaryhmiä eli kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan. Tavoitteena tehdä 

hankintayhteistyötä, mutta jokainen organisaatio hankkii järjestelmän itse.  

 6. Kuulumiset työryhmistä ja tapahtumista 

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN_3_2016_pk_final.pdf


KINE 2016 järjestettiin 13.–14.10.2016 Haaga-Helian Pasilan toimipisteessä Helsingissä. Teemana: 

”Käske, kontrolloi, kyttää? Uutta johtajuutta etsimässä”. https://kinehelsinki2016.wordpress.com/ 

Aiheena oli tällä kertaa erityisesti johtaminen, erikoiskirjastojen edustajia ei ollut kovin paljoa 

paikalla. Esitykset saatavilla KINE 2016 -sivuilta. 

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston 20-vuotisjuhlat 11.10.2016. Soile ja Tiina osallistuivat ErikN 

edustajina. 

Keskustelutilaisuus EU:n komission esityksistä tekijänoikeussääntelyn uudistamiseksi 19.10., Soile 

osallistui. http://bit.ly/2fcKDn7 

- Tilaisuudessa keskusteltiin mm. lobbauksesta, jolla varmistettaisiin kirjastomyönteisyys 

tekijänoikeusasioissa sekä kirjastojen tiedonlouhintapoikkeuksesta . 

- Lisäksi keskusteltiin olisiko tarvetta organisoitua kirjastojuridisissa asioissa yli sektorirajojen. 

Kirjastoilla on ollut aiemmin yhteinen tekijänoikeusryhmä. STKS:n Kirjastojuridiikka-ryhmästä 

puuttuu yleisten kirjastojen edustus. 

7. Vuosikokous: aika, paikka ja ohjelma? 

Perjantai 25.11. klo 12–15, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 

klo 12—13 Vuosikokous 

klo 13—13.30 Kahvit  

Osaaminen ja tieto kaikkien käyttöön  

klo 13.30—14.00 Ajankohtaista Kansalliskirjastossa – Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto 

klo 14.00—14.30 Ministeriöiden kirjastoista valtioneuvoston yhteiseen tietotukeen – Elina Kähö, 

Valtioneuvoston kanslia 

klo 14.30—15.00 Erikoiskirjastojen mahdollisuudet SoMe:ssa – Päivikki Karhula, Eduskunnan kirjasto 

Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus käydä tutustumiskierroksella KAVIn kirjastossa tai Työväenliikkeen 

kirjastossa (Sörnäisten rantatie 25 A 1) 

8. Tulevat tapahtumat ja muut asiat 

Suunniteltiin ensi vuoden neuvoston kokoonpanoa. Uusille jäsenille olisi tilaa. Edustus erilaisista 

kirjastoista olisi toivottavaa. 

Lisäksi suunniteltiin, että jatkossa neuvoston jäsenet seuraisivat jotakin tiettyä työryhmää, jotta 

pysyttäisiin paremmin ajan tasalla työryhmien kuulumisista. 

Kommenttikierros Finnan palvelusopimuksen liitteistä 14.10. – 4.11.2016: 

http://www.kirjastot.fi/uutiset/ajankohtaista/kommenttikierros-finnan-palvelusopimuksen-liitteista-

5321e?language_content_entity=fi#.WAXVeYN96po 

Informaatiotutkimuksen päivät 3.-4.11.2016 Tampereella, Soile osallistuu. 

STKS:llä useita koulutuksia http://www.stks.fi/ 
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Kirjastojuridiikka-ryhmän järjestämä ”Tieteen avoimuus haastaa kirjastot ja lainsäädännön” –

seminaari 8.12.2016, klo 9.30 – 15.45 Kansalliskirjaston auditorio. 

- Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia tietosuojasta, tekijänoikeudesta ja muista 

ajankohtaisista aiheista, Lakimies Pekka Heikkinen Kansalliskirjasto. Lähettäkää kysymyksiä 

Pekalle etukäteen, jotta hän pystyy paneutumaan niihin ja jolloin niistä on suurin hyöty. 

Kysymykset tulee lähettää pekka.heikkinen@helsinki.fi -sähköpostiosoitteeseen marraskuun 

loppuun mennessä. 

Tiedelehtien sopimusneuvottelujen tilannetta voi seurata: 

https://www.kiwi.fi/display/finelib/Tiedelehtien+sopimusneuvottelut 

Soilen kirjoittama juttu ”Special libraries – special skills” ilmestynyt SLQ-lehden numerossa 3/2016: 

http://slq.nu/?article=volume-49-no-3-2016-7. Numeron teemana on Future Library Competencies. 

SLQ-lehti ilmestyminen päättyy seuraavan numeron jälkeen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopäivät 23.–24.11.2016 

http://www.okm.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2016/11/Opetus-

_ja_kulttuuriministerixn_Kirjastopaivat_2016.html?lang=fi 

9. Seuraava kokous 

Tämä oli viimeinen kokous tälle vuodelle, tarvittaessa voidaan pitää sähköpostikokous. Seuraava 

kokous on vuoden 2017 neuvoston järjestäytymiskokous. 

10. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 15. 
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