
Erikoiskirjastojen neuvosto 
Työvaliokunta Pöytäkirja 8.9.2011 
	  
Aika: to 8.9.2011 klo 14.00 
 
Paikka: PRH, Arkadiankatu 6 A 
 
Läsnä: Silja Rekomaa (pj.), Riitta Autere, Hanna Isoranta, Samuli Kunttu, Sari Palén, 
Jarmo Saarikko, Maria Söderholm, Eila Vainikka, Soile Hakonen (siht.) 
 
Poissa: 
 
 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 
 
2. Esityslista hyväksyttiin 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyttiin 
 
4. Jäsenasiat 
Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti on uudelta nimeltään Lastenkirjainstituutti 
 
5. Edustajan nimeäminen kansallisen käyttäjäkyselyn työryhmään 
Käyttäjäkyselyn työryhmään nimettiin Soile Hakonen, Suomen Pankki. 
 
6. Edustajan nimeäminen FinELib-konsortioryhmään (varsinainen jäsen ja varajäsen) 
Varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Armi Länkelin, STUK. Varajäsentä tiedustellaan VTT:n 
tietoratkaisuista. 
 
7. Syyskokousjärjestelyt 
Alustava ohjelma: 

§ Keskusteltiin kokouksen pitämisestä maissa ja sen jälkeen mahdollisesti ristely. 
Silja Rekomaa kysyy Armi Länkelinin kiinnostusta kokousjärjestelyihin. 

§ Puhujiksi kysytään Kansalliskirjaston verkkopalveluiden edustajia (Kristiina Hormia-
Poutanen ja/tai Annu Jauhiainen), jotka ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa esitellä 
kirjastoverkkopalveluista. Lisäksi esitys julkaisuarkistoista ja LM Tietopalveluiden 
hankintakonsortioista. 

§ Kysytään tilaa Kansalliskirjaston verkkopalveluista 
§ Aika pe 11.11. (vko45) tai pe 9.12 (viikko49). Alkamisaika klo 12 tai myöhemmin. 

 
8. Kommentti KDK:n asiakasliittymään liittyvien dokumenttien luonnoksiin, kierros 2 
Kommentti lähetetty Tapani Sainiolle Kansalliskirjastoon. 
(http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Kansallinen_yhteisluettelo_ja_KDK_komm
entit_luonnoksiin_ver2_0.pdf)  
 
9. Erikoiskirjastojen kartoitus 

§ Jarmo Saarikko kysyy 12.9. alkavalla viikolla kirjastot.fi:stä erikoiskirjastojen 
päivitystilanteen ja mitä he voivat vielä tehdä erikoiskirjastojen kartoittamiseksi. Sen 
jälkeen katsotaan, mitä jää tarkistettavaksi työvaliokunnalle. 

§ Työvaliokunta kommentoi viestikirjettä erikoiskirjastoille Confluencessa. 
§ Tarkistuksia tehdään jo ennen seuraavaa työvaliokunnan kokousta, jossa katsotaan 

tilanne. 
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10. EriK:n sääntöjen täydentäminen, alustava keskustelu 
Siirretään seuraavaan kokoukseen. Keväällä sääntömuutoksesta avattua keskustelua 
käytiin vilkkaasti LinkedInissä. 
 
11. Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden puheenjohtajien tapaamiset 10.8.2011 
Silja Rekomaa kertoi henkilökohtainen tapaamisesta ja sektorikokouksesta. 

§ Kansalliskirjasto on tekemässä uutta palveluesitettä kirjastoverkkopalveluista. 
§ Linkityksistä EriK:n sivuille KirjastoWikissä on ollut epäselvyyttä. Pyydetään 

poistamaan EriK neuvoston sivut Varastokirjaston sivulta. Pyydetään lisäksi 
KirjastoWikin toimitusta uudelleenohjaamaan linkeistä suoraan Erikoiskirjastojen 
neuvoston sivulle. 

§ KITT ja käyttäjäkysely tulevat maksullisiksi tulevaisuudessa. Ylipäätään 
ilmaispalvelut tulevat jatkossa maksullisiksi. EriK:iltä tullaan pyytämään edustajaa 
KITT:in kehittämisryhmään. 

§ Erikoiskirjastoille ei ole tulossa määrärahoja. Esitettiin huoli siitä, että erikoiskirjastot 
putoavat pois palveluiden piiristä ja hankkeista, kun niistä tulee maksullisia. 
Kansalliskirjaston verkkopalveluiden edustajat olivat kiinnostuneita lähtemään 
mukaan Sektoritutkimuksen neuvottelukuntaan keskustelemaan rahoituksesta. 

§ Eila Vainikka kysyy Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan sihteeriltä, mihin 
kokoukseen voidaan osallistua, ja sopii kokouspäivän Kristiina Hormia-Poutasen 
kanssa. 

§ Sektorikokouksessa käytiin läpi KK:n kärkihankkeita ja kerrottiin verkkopalvelujen ja 
KITT:in uudistuksista. 

§ Kansalliskirjaston suunnitelmissa on perustaa koordinoiva ohjausryhmä ja vähentää 
muita ohjausryhmiä. Tavoitteena on, että eri hankkeiden ohjausryhmissä ei tehtäisi 
toisilleen vastakkaisia päätöksiä. 

 
12. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat 

§ 14.-15.9.2011 Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät (Hanasaari, Espoo) 
§ 5.10.2011 Kirjastojen tulevaisuusseminaari (Hgin yliopiston pieni juhlasali) 
§ 20.10.2011 PrettyLib-käyttäjien tapaaminen (paikka todennäköisesti Kuntatalo) 
§ 26.-27.10.2011 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopäivät (Helsingin yliopiston 

päärakennus) 
§ 27.-28.10.2011 E-kirjaseminaari (Tieteiden talo) 
§ 9.11.2011 Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi -seminaari (Tieteiden talo) 
§ 3.-4.11.2011 OKM:n kirjastopäivät (Valkoinen sali) 
§ 25.11.2011 Sisällönkuvailun koulutuspäivä 

 
13. Muut asiat 

§ KDK-konsortioryhmän varajäseneksi nimettiin Sari Palen, Tilastokeskus 
§ Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston koulutuspäivä pidetään 25.11. 

Koulutuspäivillä järjestetään paneelikeskustelu, jonka aiheena ovat yhteisluettelo ja 
KDK. Valittiin Samuli Kunttu paneeliin erikoiskirjastojen edustajaksi. 

§ Eila Vainikka organisoi erikoiskirjastoille kyselyn UDK:sta. Muille kirjastosektoreille 
on järjestetty kysely jo aiemmin. 

§ Kansalliskirjaston johtokunnalla on ollut työpaja (Jarmo Saarikko): Kansalliskirjaston 
strategia on uudistettavana. Esillä oli mm., että KK:n pitää strategiassaan ottaa 
huomioon, että verkosto harvenee, kun erikoiskirjastoja lakkautetaan. KK:n tulisi 
vaikuttaa myös muihin ministeriöihin kuin OKM:ään rahoituksen järjestämiseksi 
(esim. digitointiin). Sidosryhmille tulossa strategiasta web-kysely syksyllä. 
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14. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 13.10. klo 14 Suomen Pankissa. 
 
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16 


