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Paikka: Patentti ja rekisterihallitus 
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Paikalla: Silja Rekomaa, Riitta Autere, Eila Vainikka, Jarmo Saarikko, Outi Hietanen 
 
Poissa: Maria Söderholm, Jessica Parland von Essen, Soile Hakonen, Sari Palén 
 
 
1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta 
Puheenjohtaja avasi kokouksen, sihteeriksi valittiin Outi Hietanen 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
Lisättiin kohtaan 7 Lausuntopyyntö Kirjastot.fi -työryhmältä, siirrettiin MARC-koulutus 
kohtaan 8 sekä lisättiin Erikoiskirjastopäivän siirto kohtaan 8 ja SFS:n tietohuolto kohtaan 
10. Hyväksyttiin esityslista edellä mainittujen muutosten jälkeen. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Edellisen kokouksen pöytäkirjasta puuttuu paikalla- ja poissaolijat, nämä lisätään 
pöytäkirjaan. Ning-asiaan on tullut uutta tietoa. 
 
4. EriK:n edustajat kansalliskirjaston johtokunnassa 
OPM oli valinnut varsinaiseksi jäseneksi Silja Rekomaan ja varajäseneksi Jarmo Saarikon. 
 
5. Jäsenasiat 
Sisäasiainministeriön tietopalvelu hyväksyttiin Erikoiskirjastojen neuvoston jäseneksi. 
Yhteyshenkilönä toimii Arja Vänskä. Keskusteltiin uusien jäsenten hankkimisesta ja 
todettiin että mitään varsinaista aktiivista toimintaa ei tällä saralla ole harjoitettu ja että 
uusia toimia voitaisiin suunnitella. Sovittiin että laaditaan liittymislomake joka on saatavilla 
sähköisenä. Lomakkeen voi myös tulostaa jaettavaksi esim. kirjamessuille tai muihin 
vastaaviin tapahtumiin joissa erikoiskirjastot voisivat olla esillä. Neuvostoon 
kuulumattomille kirjastoille voi myös aina suositella liittymistä, uudet jäsenet ovat 
tervetulleita. Liittymislomakkeen laatimisen lisäksi keskusteltiin alustavasti pinestä, 
jaettavaksi sopivasta esitteestä. 
 
6. Verkkopalveluiden (Wiki + LinkedIn) ylläpidon työnjako 
Keskusteltiin tiedonvälityksen jakaantumisesta käytössä olevien, eri verkkopalveluiden 
välillä. Maksulliseksi muuttuneen Ningin tilalle jouduttiin etsimään uusi vaihtoehto. 
Facebookin sijasta päädyttiin LinkedIn -palveluun joka on tarkoitettu pelkästään 
ammatilliseen verkostoitumiseen. Linkedinissä on kolme erilaista ryhmää : erikoiskirjastot, 
joka on kaikille avoin, mutta vaatii kuitenkin pääkäyttäjän hyväksymisen, Erikoiskirjastojen 
neuvosto vain neuvoston jäsenille ja Erik TVK, joka on vain työvaliokunnan jäsenille. 
Jarmo Saarikko toimii kaikissa varsinaisena pääkäyttäjänä, Outi Hietasella ja Silja 
Rekomaalla on myös pääkäyttäjän oikeudet. A 
Sovittiin että tällä hetkellä wikissä olevan "Ajankohtaista" -osion ilmoitukset siirretään 
LinkedIniin ja tehdään wikiin linkki. Todettiin että ylläpidon kannalta on parempi että 
ilmoitukset ovat esillä vain yhdessä paikassa. 
 
7. Lausuntopyyntö Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston kehittämisestä, lausuntopyyntö 
kirjastot.fi -työryhmältä 
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Keskusteltiin tieteellisten kirjastojen yhteistilaston kehittämisestä. Joitakin kommentteja 
lausuntopyyntöön on saatu, mm. Soilelta Hakoselta: yhteistilastoa on toistaiseksi pidetty 
liian yksityiskohtaisena ja uudistusten jälkeenkin tarpeetonta tilastoitavaa näyttää jäävän 
runsaasti eikä kaikkeen pystytä edes saamaan lukuja. Tärkeänä pidetään sitä että 
erikoiskirjastoillekin voidaan laskea vertailtavia mittareita ja tunnuslukuja, kuten 
kehysorganisaation henkiköstömäärä.Todettiin että tilastoa voitaisiin markkinoida 
erikoiskirjastoille. Sovittiin että puheenjohtaja kokoaa asioita lausuntoluonnokseen ja se 
laitetaan vielä kiertoon työvaliokunnan jäsenille ennen lähettämistä. 
Kirjastot.fi -työryhmän lausuntopyyntö vaatimusmäärittelystä oli saapunut vasta samana 
aamuna joten siihen ei oltu kokoukseen mennessä juurikaan ehditty perehtyä. Jarmon 
oltua mukana workshopissa toukokuussa on esim. luvussa 2.1.3 saatu erikoiskirjastojen 
näkökulmaa hyvin esiin. Sovittiin että kommentoidaan lausuntopyyntöä LinkedIn:ssä ja 
laaditaan seuraavassa kokouksessa virallinen lausunto. 
 
8. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat 

§ Verkkopalvelujen käyttökoulutus Eduskunnassa edellisessä neuvoston 
kokouksessa Eduskunnan kirjasto tarjoutui järjestämään sosiaalisen median 
verkkopalveluiden käyttökoulutusta, ajankohtana on 29.9. 

§ todettiin että kukaan työvaliokunnasta ei pääse tällä kertaa osallistumaan 
kirjastojohtajien päiville 

§ PrettyLib-kirjastoille järjestetään oma MARC 21 -koulutus Helsingissä tiistaina 9.11 
(Teollisuuskatu 23, auditorio D 113, 1. krs) 

§ LM-tietopalvelu on myös järjestämässä erikoiskirjastopäivän marraskuussa 
§ Informaatiotutkimuksen päivät järjestetään 21-22.10 Tampereella 
§ STKS:n ja Varastokirjaston kokoelmaseminaari 1.11, Tieteiden talo 
§ Erikoiskirjastopäivä 20.1.2011, STKS 
§ Yhdessä enemmän, KDK-seminaari 16.11, Marina congress center 

 
9. Strategiatyön tilanne ja jatkosuunnitelma 
Strategiatyö on vielä kesken, sovittiin että pyritään saamaan valmiiksi seuraavassa 
työpajassa joka pidetään 28.9 PRH:ssa. 
 
10. Muut asiat 

§ kirjastojen infra-hanke, virallinen pöytäkirja? Jarmo Saarikko kertoi että pöytäkirja 
on olemassa jossain, yritetään selvittää missä. ryhmä toimii tällä hetkellä Ningissä. 
Infra-alusta tulee olemaan Confluence wikiin perustuva ratkaisu, Erikoiskirjastojen 
neuvosto pyritään aikanaan saamaan mukaan sivustoon. 
Täydennys 11.9.2010/JS ainakin Maria Söderholm ja Jessica Parland von Essen 
olivat paikalla 12.5. tapaamisessa ja pitivät tätä hyödyllisenä yhteistyömuotona. 
Pöytäkirjan tuottavat luultavimmin Jukka Pennanen ja Päivi 
Isotalo. Infrastruktuurihankkeen Ning-verkko on suljettu. Kts. Hanke-esitys 2009 
(http://wiki.helsinki.fi/display/coopinfraproject/Etusivu) TVK tullee pääsemään tämän 
koekäyttöön jo syyskuussa. 

§ kirjastot.fi kirjastotietokanta workshop / Jarmo 
Täydennetty 11.9./js: Jarmo osallistui kahteen kolmesta 
vaatimusmäärittelypalaverista. Erikoiskirjastokentän monipuolisuus ja yksiköitten 
pieni koko pyrittiin tuomaan esille. Seuraava kirjastot.fi ohjausryhmän kokous on 
lokakuun puolivälissä. 

§ IFLA:n kuulumisia 
Eila kertoi IFLA-kuulumisia: Helsingissä elokuussa 2012 järjestettävää IFLA-
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kokousta valmistellaan täyttä vauhtia. Kirjastovierailuita suunnitellaan ja näihin voi 
ilmottautua. Keskusteltiin myös mahdollisesta kiertokäynnistä useammassa 
erikoiskirjastossa. IFLA-esite on ilmestynyt. Keskusteltiin mahdollisuudesta mennä 
mukaan valmistelemaan kokouksen yhteydessä järjestettävää satelliittikonferenssia 
yhdessä kirjastopalveluiden vaikuttavuuden arviointiryhmän kanssa. 

§ SFS:n tietohuoltokomiteaan päätettiin nimetä edustaja, mutta ennen nimeämistä 
pyydetään komitean edustaja paikalle seuraavaan kokoukseen kertomaan lisää sen 
toiminnasta 

§ päätettiin pitää Erikoiskirjastojen neuvoston kokous viikolla 47 ja paikaksi ehdotettiin 
Eduskunnan kirjastoa. Silja Rekomaa lupasi selvittää asiaa. 
 

11. Seuraava kokous 
Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään 7.10 klo 13 PRH:ssa. 
 
12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


