
Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 

Aika:   24.4.2015, klo 14 - 16 

Paikka: Museovirasto (kirjasto), Sturenkatu 2a, AV-huone  

Läsnä:  Tiina Helamaa 
Soile Manninen, siht. 
Mikko Niemi 
Marjut Puominen 
Erkka Rautio  
Jarmo Saarikko 
Tuija Siimes, pj. 
 
  

Poissa:  Cecilia af Forselles  
Eila Vainikka 
Pentti Vattulainen  

 

Asialista  

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07. 

2 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (6.2.2015) pöytäkirja: 
http://www.kirjastot.fi/fi/erik/neuvoston-kokoukset 
 
 
4 Jäsenasiat 

Jarmo Saarikko on ATT-hankkeesen liittyvän Tietomalliselvitys-työryhmän jäsen.  

Valtioneuvoston kirjastot ovat yhdistyneet valtioneuvoston kanslian alaisuuteen, joten UM 
ja SM eivät ole enää verkoston jäseniä. VN:n kirjastopalvelut saattaa liittyä verkostoon 
myöhemmin. 

 

  

http://www.kirjastot.fi/fi/erik/neuvoston-kokoukset


5 Nimitykset 

Tieto- ja kirjastopalvelujen uusia ammattitutkinnon perusteita valmisteleva työryhmä kutsui 
Erikoiskirjastojen neuvoston edustajan asiantuntijaksi seuraavaan kokoukseensa, joka 
pidettiin 24.4. Opetushallituksessa. Tiina Helamaa Väestöliitosta nimitettiin 
Erikoiskirjastojen neuvoston edustajaksi tähän työryhmään. Perusteluluonnokseen on 
kerätty kommentteja neuvostolta (kts. kohta 8). 
 

Kansalliskirjaston strategiailtapäivään 6.5.2015 on ilmoitettu Erikoiskirjastojen neuvoston 
edustajat: Tuija Siimes, Soile Manninen, Cecilia af Forselles ja Erkka Rautio.  

Finna-konsortioryhmän tarvitaan varajäsen Ville Lavikaisen tilalle tämän virkavapauden 
ajaksi 1.6.2015 lähtien. Asiasta lähetetään kyselyä verkostolle.  

6 Lausunnot 
 

Erikoiskirjastojen neuvosto on lähettänyt pyynnöstä SFS:lle lausunnon Kirjastojen 
tilastostandardin käännökseen. Lausunto kirjastojen kansainvälisestä 
tilastostandardikäännöksestä ISO 2789 (11.3.2015) luettavissa: 
http://www.kirjastot.fi/fi/erik/asiakirjoja 

 

7  Viestintä: verkoston ja neuvoston uudet verkkosivut 
 

Sihteeri esitteli uudet verkkosivut (http://www.kirjastot.fi/fi/erik) ja keskusteltiin 
korjausehdotuksista ja viestinnän kehittämisestä. Toivotaan, että jatkossa eri työryhmissä 
toimivat tiedottaisivat ryhmän kuulumisista Erikoiskirjastojen LindkedIn-sivuilla tai 
laittaisivat ainakin linkin saatavilla oleviin pöytäkirjoihin. Tätä on suositeltu jo aiemmin, 
mutta asia on hyvä nostaa taas esiin. Sihteeri lisää verkoston sivuille linkit eri työryhmiin: 
http://www.kirjastot.fi/fi/erik/edustukset-tyoryhmissa 

Päätettiin alkaa käyttää Erikoiskirjastojen neuvostosta lyhennettä ErikN ja 
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkostosta lyhennettä Erik.  
 
Päätettiin, että sihteeri voi perustaa Twitter-tilin (esim. erikois_kir) ja gmail-tilin tämän 
hallinnointia varten. Tämä voisi tuoda enemmän näkyvyyttä verkostolle.  
 

8 Kuulumiset työryhmistä 

Tiina Helamaa: Tieto- ja kirjastopalvelujen uusia ammattitutkinnon perusteita valmisteleva 
työryhmä 

Työryhmäkokouksessa oli käyty läpi luonnosta ammattitutkinnon perusteiksi. Neuvostosta 
annettiin luonnokseen jo joitakin kommentteja ennen kokousta. Nyt mietittiin puuttuuko 

http://www.kirjastot.fi/fi/erik/asiakirjoja
http://www.kirjastot.fi/fi/erik
http://www.kirjastot.fi/fi/erik/edustukset-tyoryhmissa


sieltä jotain keskeisiä osaamisalueita, jotka kiinnostaisivat toimimaan erikoiskirjasto-alalla. 
Nostettiin esille julkaisutoiminnassa avustaminen ja erikoiskirjastoissa tarvittava metadatan 
tallennusosaaminen.  

Mietittiin myös otsikkoa luvulle 10. Vaihtoehtoina esitettiin ”Tutkijapalvelut, erikoiskirjastot 
ja tietopalvelut” tai ”Erikoiskirjastot, tutkija- ja tietopalvelut” 

 

Tuija Siimes ja Soile Manninen osallistuivat sektorikokoukseen Kansalliskirjastossa. 
Pöytäkirja 12.2.2015 luettavissa: 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/kirjastosektorit.html 

Keskusteltiin Kansalliskirjaston 6.5. järjestettävää strategiapäivää silmällä pitäen 
seuraavista teemoista: 

• kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen ylläpito, kuka siitä pitää huolen?  
• painetun aineiston merkitys 
• kansallisten aineistojen digitointi: monet organisaatiot joutuvat nyt digitoimaan itse 
• avoimuus: tuodaan aineistoa paremmin kaikkien saataville; 
• julkaisuarkistojen yhtenäistäminen, hakupalvelut (jos Googlea ei olisikaan, voiko 

kaupallisen toimijaan luottaa),  
• avoin sisällönkuvailu, ontologisointi (linkitetty data) > automaattisen sisällönkuvailun 

tulo (näkyvyys paranee), 
• palveluiden näkeminen kansallisena tuotteena, (esim. JUULI-tietokannassa on 

päästy eteenpäin), 
• haetaanko kirjastosta apua erilaisten data-aineistojen käytössä?  
• e-aineistojen hallintajärjestelmät nousevat tärkeämmäksi kuin perinteisen painetun 

aineiston luettelointijärjestelmä 
• kaukopalvelu ei häviä ainakaan eri sektoreiden väillä; esimerkiksi Celian aineistot 

tulevat paremmin saataville yleisten kirjastojen kautta, joten aletaan oikeasti 
lähestyä yhteisiä kokoelmia, 

• kokoelmat laajenevat avoimesti saataville, joten vaatimuksia tulee myös 
kirjastohenkilöstön osaamiselle. 

 

Jarmo Saarikko: Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokous 14.4.2015: 
http://wiki.helsinki.fi/display/THOR/Kokous+14.4.2015 

Marjut Puominen: KDK-ohjausryhmässä päällimmäisenä keskusteluissa ovat FINNA ja 
KDK-PAS (pitkäaikaissäilytys). Kokonaisarkkitehtuuri työryhmä on aloittanut toimintansa, 
mutta metadataryhmästä ei ole kuulunut mitään. Marjut esitti, että kutsutaan KDK:n 
alatyöryhmien jäsenet neuvoston kokoukseen. KDK-ryhmälle järjestetään Finna-
strategiapäivä 19.5.  

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/kirjastosektorit.html
http://wiki.helsinki.fi/display/THOR/Kokous+14.4.2015


Soile Manninen: STKS:n kirjastojuridiikka-ryhmä on kokoontunut pari kertaa. Ryhmällä on 
uusi puheenjohtaja, Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjastosta. Syksyksi on tulossa 
juridiikkaseminaari, josta tiedotetaan lisää myöhemmin.   

 
9  Muut asiat 

Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä suosittaa kirjastoille RDA-kuvailuohjeen 
käyttöönottoa. 
 

10  Seuraavat kokoukset 

8.5.2015 pe klo 13 - 15, Museovirasto, AV-huone, Sturenkatu 2a: 
BTJ Finland Oy tulee kertomaan uusista palveluistaan. 

Pidetään tarvittaessa kokoukset 22.5.2015 ja 5.6.2015. 

 

11  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05. 
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