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Aika: to 13.10. klo 14.00 
 
Paikka: Suomen Pankki, Snellmaninaukio 
 
Paikalla: Silja Rekomaa (pj.), Eila Vainikka, Samuli Kunttu, Sari Palén, Maria Söderholm, 
Jarmo Saarikko, Soile Hakonen (siht.), Hanna Isoranta 
 
Poissa: Sari Palen, Riitta Autere 
 
 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
Silja Rekomaa valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Silja Rekomaa ilmoitti eroavansa 
työvaliokunnan jäsenyydestä ja neuvoston puheenjohtajuudesta. Valitaan 
syyskokouksessa yksi uusi jäsen työvaliokuntaan, jonka jälkeen työvaliokunta valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan. 
 
3. Esityslista hyväksyttiin 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 
 
5. Jäsenasiat 
Ei uusia jäsenasioita. 
 
6. Edustajien nimeäminen uuden kirjastojärjestelmän valmistelun alatyöryhmiin 
Työryhmät: 

1. Aineiston kuvailu 
2. Aineiston käyttö, lainaus ja kaukopalvelu 
3. Monografiahankinta 
4. Kausijulkaisujen ja tietokantojen hankinta (Tiina Tuomaala, Tilastokeskus) 
5. Hallinnolliset järjestelmät ja rajapinnat muihin järjestelmiin 

• Ryhmien toimikausi kestää noin maaliskuuhun 2012. Ryhmään 4. 
tietokantojen hankinta on nimetty Tiina Tuomaala Tilastokeskuksesta 
Voyager-kirjastojen edustajana. Työryhmiin ei ilmoittautunut muita 
ehdokkaita jäsenkirjastoista. 

• Keskusteltiin erikoiskirjastojen mahdollisuudesta osallistua moniin työryhmiin 
ja yhteisen kirjastojärjestelmän mahdollisuudesta. Todettiin, että on tärkeätä 
saada rajapinnat pienten erikoiskirjastojen järjestelmiin, koska yhtä isoa 
järjestelmää ei pidetty toimivana. Mainittiin erityisesti PrettyLib, joka on 
laajasti käytössä erikoiskirjastoissa. 

• Päätettiin, että EriK ei nimeä kaikkiin alatyöryhmiin edustajia. Tärkeimpänä 
pidettiin ryhmää 5. Hallinnolliset järjestelmät ja rajapinnat muihin 
järjestelmiin. Päätettiin kysyä lokakuussa pidettävässä PrettyLib-kirjastojen 
kokouksessa edustajaa ryhmään viisi. 

• Pyydetään työvaliokunnan ulkopuolisia edustajia kokouksiin kertomaan 
ryhmän toiminnasta. 

• Pyydetään syyskokouksessa neuvoston kanta työryhmiin nimeämiseen, 
koska edustajia on vaikea löytää kaikkiin työryhmiin. 
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7. Edustajan valinta uuden kirjastojärjestelmän valintaan liittyvään strategiaryhmään 

§ Valmisteluryhmän ehdotus on kunkin kirjastosektorin puheenjohtaja. 
Strategiatyöryhmä työskentelee työseminaarityyppiseti, 1 päivä / kokous. 
Työrupeamia 2-5 kappaletta huhtikuun loppuun 2012 mennessä. Kokousten 
pitopaikka todennäköisesti Tampere. 

§ Valittiin uuden kirjastojärjestelmän strategiaryhmän yhteyshenkilöksi Eila Vainikka, 
joka jakaa materiaalin työvaliokunnalle. Kokouksiin osallistuu useampi 
työvaliokunnan edustaja. 
 

8. Edustajan nimeäminen Kirjastot.fi-ohjausryhmään 
Edustaja ilmoitetaan Erkki Lounasvuorelle. Kausi on kaksivuotinen 2012-2013. 
Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Valittiin edustajaksi Hanna Isoranta ja 
varajäseneksi Samuli Kunttu. 
 
9. KDK-hankkeen asiakasliittymäkonsortio ja uusi työryhmä 

§ Samuli Kunttu kertoi KDK:n asiakasliittymäkonsortion kuulumisia. Turun Vaski-
kirjastot ottavat käyttöliittymän tuotantoon 25.4. mennessä. Pilotoinnissa on 
toiminnallisuusongelmia. Erikoiskirjastoista pääsee mukaan vain ministeriön 
hallinnonalan kirjastot. Muiden erikoiskirjastojen aikataulua ei ole päätetty. 

§ KDK-hankkeeseen ollaan perustamassa käytettävyystyöryhmä, johon tarvitaan 
sektoreiden edustajat. Pyyntö edustajan nimeämisestä tulee myöhemmin. 
 

10. Syyskokousjärjestelyt 
§ Armi ei pidä järkevänä järjestää risteilyä syyskokouksen aikaan, vaan mieluummin 

kevätkokouksen 2012 yhteydessä. 
§ Annu Jauhiainen, Jyrki Ilva ja Tommi Jauhiainen tulevat syyskokoukseen 

kertomaan sekä kirjastoverkkopalveluiden palveluista (Annu) että julkaisuarkistosta 
(Jyrki ja Tommi). Heille paras ajankohta on 9.12. 

§ Pidetään syyskokous pe 9.12. klo 12 alkaen. Soile kysyy Sarilta kokouksen 
pitopaikaksi Tilastokeskusta. 

§ Jarmo kysyy puhujiksi edustajat kirjastot.fi:stä (kirjastotietokanta) ja LM 
Tietopalveluista (hankintakonsortio). 
 

11. Erikoiskirjastojen kartoitus 
§ Kirjastot.fi:n kirjastotietokanta on tekeillä, ja kirjastoille tulee mahdollisuus päivittää 

sinne omia tietojaan. Toivomuksia tietokantaan tallennettavista tiedoista voidaan 
vielä tehdä. Todettiin, että tietokannasta halutaan saada ulos erilaisia ryhmittelyjä, 
esim. erikoiskirjastojen tyypit ja aihealueet sekä EriK neuvoston jäsenyys. 

§ Kirjastot.fi lähtee siitä, että kirjastot tallentavat itse tietonsa, sitä ei tehdä 
keskitetysti. Tietokantaan yritetään kuitenkin saada Helsingin keskustan alueen 
erikoiskirjastot IFLA-konferenssin tarpeita varten. 

§ Ehdotettiin, että työvaliokunta lähettää kirjeen erikoiskirjastoille ja kehottaa kirjastoja 
viemään tietonsa tietokantaan. Vielä ei ole tietoa, koska tietoja voi ryhtyä 
tallentamaan. 

§ Jarmo jakaa excel-taulukkoon kerätyt kirjastojen tiedot tarkistettavaksi 
työvaliokunnan jäsenille. Työvaliokunnan jäsenet tarkistavat tiedot ajan tasalle. 
Kerättäviä tietoja ovat kirjaston nimi ja yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi ja 
sähköpostiosoite, kirjaston yleinen sähköpostiosoite). 
 

12. EriK:n sääntöjen täydentäminen, alustava keskustelu 
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§ Keväällä sääntömuutoksesta käytiin vilkasta keskustelua LinkedInissä. 
§ Päätettiin ehdottaa syyskokoukselle sääntöjen kohdan 3. tekstin "kutakin 

toiminnassa mukana olevaa erikoiskirjastoa edustaa neuvostossa kirjastonjohtaja 
tai hänen määräämänsä edustaja" muuttamista muotoon "... edustaa neuvostossa 
jäsenorganisaation valtuuttama edustaja". 

§ Päätettiin ehdottaa myös sääntöihin lisättäväksi, että neuvoston kokouksiin ja 
muihin tapahtumiin voi osallistua kuka tahansa jäsenorganisaation henkilöstöön 
kuuluva, ja että työvaliokunnan jäseneksi voidaan valita jäsenorganisaation 
valtuuttama edustaja. 
 

13. KITT2 kuulemiskierros 
§ KITT2:sta pidetään kirjastosektoreille kuulemiskierros. Päämääränä on koota 

kunkin sektorin erityisiä kehittämistarpeita yhteen KITT2:n vaatimusmäärittelyä 
varten. Kirjastosektoreita pyydetään keräämään kommentteja, toiveita ja ideoita. 
Palaute saa olla vapaamuotoista ja kaikenlaiset kommentit ovat tervetulleita, jotta 
eri kirjastojen näkökulmat saadaan mukaan. Kommentit toimitetaan 31.10. 
mennessä Markku Laitiselle tai Anna Niemelälle. 

§ Vaikuttavuuden arviointiryhmä on keskustellut erikoiskirjastojen mukaantulosta ja 
todennyt, että olisi tärkeää saada mukaan julkísen sektorin erikoiskirjastot. 
Erikoiskirjastojen olisi kuitenkin etsittävä yhdessä rahoitus. Erikoiskirjastojen tulisi 
myös miettiä, mitä tilastoja ja mittareita KITT:istä halutaan. 

§ Keskusteltiin, että mukana olosta ollaan kiinnostuneita, mutta maksullisuus on 
ongelma. Tietojen tallentaminen on työlästä. 

§ Päätettiin välittää kommenttipyyntö EriK neuvoston postituslistalle ja pyytää, että 
kirjastot kommentoivat erityisesti sitä, mitä tietoja ne tarvitsevat KITT:iin. Laitetaan 
viestiin esimerkkejä (esillä oli mm. henkilöstön määrä, kokoelman koko, hankinnan 
määrä). 

§ Eila ja Maria kokoavat listan tilastoja ja mittareita, mitä erikoiskirjastot haluavat 
kerätä ja vertailla muihin. Todettiin, että koko kirjastokenttää hyödyttäisi 
erikoiskirjastojen mukanaolo KITT:issä. 
 

14. Lakkautusuhan alla olevien kirjastojen tilanne 
§ Keskusteltiin mahdollisesta kannanotosta kirjastojen tilanteeseen, erityisesti 

Lähetysseuran kirjaston tilanteesta. Myös muita kirjastoja oli esillä (Ilmatieteen 
laitoksen kirjasto, Suomen Akatemia, Finanssialan keskusliitto). 

§ Ehdotettiin pamflettia tai artikkeli, jossa olisi esillä esim. tiedon, osaamisen ja 
kokoeman merkitys, pienen erikoiskokoelman arvo vs. iso kokoelma, kokoelman 
ylläpidon tärkeys ja tutkijoiden tärkeänä pitämä mahdollisuus selata kokoelmaa. 

§ Hanna Isoranta kirjoittaa jutun Tietoasiantuntija-lehteen ja haastattelee Hanna 
Rissasta. 
 

15. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat 
§ 2.11.2011 Kaksi kirjastoalan seminaaria: Painetun aineiston saatavuus Suomessa 

klo 9-12 ja Kohti aineistojen yhteiskäyttöä - kaukopalvelun yhteiset pelisäännöt ja 
suositukset klo 13-16 (Biokeskus, Viikki) 

§ Lisätään myöhemmin 
 

16. Muut asiat 
§ Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan määräaika päättyy, eikä toimintaa olla 

jatkamassa vaan sen tehtäviä ollaan siirtämässä valtioneuvoston kansliaan 
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politiikan koordinoinnin yhteyteen 2012 alusta. Neuvottelukunnan pääsihteerillä on 
Eila Vainikan yhteystiedot, ja hän lupasi palata asiaan loppuvuodesta tilanteen 
hahmotuttua. Sitten voidaan sopia aika tapaamiseen. 

§ Keskusteltiin keinoista erikoiskirjastojen wiki-sivuston löytyvyyden parantamiseksi. 
Google-haku antaa wiki-etusivun kolmantena. Jarmo on yhteydessä 
Varastokirjastoon ja varmistaa, että kaikki liitetiedostot on siirretty wikiin. Sen 
jälkeen EriK sivut Varastokirjaston sivuilta poistetaan. Jos törmätään väärään 
osoitteeseen vieviin linkkeihin muilla sivustoilla, pyydetään sivun ylläpitäjää 
korjaamaan linkki. 

§ Kansalliskirjasto on avannut kyselyn sidosryhmille ja henkilöstölle KK:n strategisista 
päämääristä ja tavoitteista (http://player.zef.fi/talentpartners/ajax/?d=65-a28e3azk). 
Välitetään EriK neuvoston listalle. 

§ Kansalliskirjasto pyytää kirjastosektorien neuvostoja kokoamaan kommentit yleisen 
kirjastotilastostandardin ISO 2789 luonnokseen. Kommentit pyydetään 30.11.2011 
mennessä. Työvaliokunta kommentoi Confluenceen. Jaetaan kommenttipyyntö EriK 
listalle ja LinkedIniin. Kommentit pyydetään toimittamaan Eilalle tai LinkedIniin 
ennen seuraavaa tvk kokousta 14.11. 
 

17. Seuraava kokous 
Ma 14.11. klo 14 CIMO (Hakaniemenranta 6) 
 
18. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50 


