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Paikka: Suomen Pankki 
 
Aika: 14.10.2009, klo 13.30 alkaen 
 
Paikalla: Janne Ranta, Outi Hietanen, Soile Hakonen, Maria Söderholm, Jessica Parland-
von Essen, Eila Vainikka, Silja Rekomaa ja Jarmo Saarikko 
 
 
1. Kokouksen avaus ja kokouksen sihteerin valinta 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Eila Vainikka valittiin sihteeriksi. 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin koulutustapahtumaa koskevalla muutoksella. 
Marras-kuuksi suunniteltu seminaari siirtyy maaliskuuhun 2010. 
 
4. Syyskokouksen valmistelu 

• Toiminta vuonna 2009 (ml katsaus työryhmien tilanteeseen) 
o Keskusteltiin vuoden 2009 toiminnasta ja jäsenten työryhmätyöskentelystä. 

• Toimintasuunnitelma 2010 
o Keskusteltiin puheenjohtajan laatimasta toimintasuunnitelmaluonnoksesta 

sekä tähän liittyen strate-giatyöskentelyn käynnistämisestä.. 
 
5. Ajankohtaiset asiat 
Keskusteltiin juuri valmistuneista Erikoiskirjastojen neuvoston wiki-sivuista, joiden 
perusratkaisut todettiin toimiviksi. Esitettiin sivujen ruotsin- ja englanninkielisen osuuden 
lisäämisestä. 
 
6. Jäsenasiat 
Ei muutoksia. 
 
7. Koulutukset ja tapahtumat 

• edustajat työryhmissä; valintaprosessit, miten toimia? 
• IFLA 2012 edustaja valiokuntaan 30.10. mennessä, halukkaat ilm. pj tai siht. 26.10. 

men-nessä 
• FinELib konsortioryhmä ja ohjausryhmä, kaudet päättymässä 
• Kirjastot.fi ohjausryhmä edustaja 2010-2011 
• Keväällä 2010 Varastokirjaston johtokuntaan pyydetään(?) nimeämään edustajia 

(Opm va-litsee) 
• Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä edustajia 2 kpl (yhdistyy KITT-

ryhmään) 
 

8. Muut mahdolliset asiat 
• UDK:n luokituksen tarve ja tilanne. Suomalaisen UDK:n oikeudet Tietoasiantuntijat 

ry:llä, haluavat selvittää luokituksen merkitystä ja päivittämisen järkevyyttä. EriK:n 
jäsenistölle tehty asiasta kysely. Keskusteltiin Tietopalveluseuran oikeuksista 
luokitukseen. 
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Käydyssä keskustelussa todettiin UDK-luokituksen uudistaminen tarpeelliseksi ainakin 
osalle kirjastoja. Päätettiin esittää vähälle huomiolle jääneen UDK-kyselyn uusimista ja 
Kansalliskirjaston saamista mukaan. 

• ICSTI-konferenssi Suomessa 10.-11.6.2010. Kotimainen järjestäjä Tietoasiantuntijat 
• Lähetettiin tervehdys pitkään erikoiskirjastojen yhteisissä luottamustehtävissä 

toimineelle Ritva Hänniselle hänen eläkkeelle siirtyessään. 
 
9. Seuraava kokous (aika ja paikka) 
Seuraava kokous 20.11.2009 klo 13.30 Säteilyturvakeskuksessa. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 14.55. 
Kokouksen jälkeen kokoontuu strategiaryhmä. 
 
Liitteet: 
Tietoja KK:n käyttäjäkyselyistä Tervehdys, tässä tilannetietoja / kertaus aikataulusta 
Kansalliskirjaston kansallisten kirjastoverkkopalveluiden koordinoiman kirjastojen 
asiakkaille suunnatun käyttäjäkyselyn vaiheista: 
Tarkoitus on toteuttaa loppukäyttäjille suunnattu kysely kaikilla kirjastosektoreilla ensi 
vuoden maaliskuussa mahdollisimman samanlaisena kuin edellisellä kerralla vuonna 
2008, jotta vertailta-vuus säilyy. Suurin muutos tulee olemaan aiemmin erillisenä 
toteutetun FinELibin koordinoiman e-aineistojen käyttöä koskevan kyselyn yhdistäminen 
käyttäjäkyselyyn. Kysymyslomakkeet on tar-koitus saada kommentoitavaan kuntoon niin, 
että niistä pyydetään loka-marraskuun vaihteessa kommentit Vaikuttavuuden 
arviointiryhmältä, Yleisten kirjastojen laatu- ja vaikuttavuustyöryhmältä sekä 
sektorineuvostojen puheenjohtajilta ja sihteereiltä. Kyselyohjelmiston kilpailutus pyritään 
te-kemään marraskuussa, jolloin vuodenvaihteessa asiassa oltaisiin toivottavasti jo 
pitkällä. 
Kyselystä on lisätietoa osoitteessa 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/kayttajakysely2008.html . 
Samalla sivulla on linkit kunkin kirjastosektorin kysymyksiin. Osoitteessa 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/vaikuttavuus/kayttajakyselyt.html on tietoa 
elektronisten aineistojen käyttäjäkyselystä, joka toteutettiin viimeksi vuonna 2007 . Sivun 
alalaidassa on linkit tämän kyselyn sektorikohtaisiin lomakkeisiin. Jo ennen varsinaista 
kommentoitavaa versiota voitte mielellään kertoa näkemyksenne siitä, mitä ainakaan 
ehdottomasti ei saa poistaa ja mitkä kysymykset mielestänne ovat jo nyt toimivassa 
muodossa. 
Kaikki kyselyyn liittyvät kommentit ovat tervetulleita. 
terveisin Päivi J. 
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