
Erikoiskirjastojen neuvosto 
Työvaliokunta Pöytäkirja 16.2.2012 
	  
Aika: to 16.2. klo 14.00 
 
Paikka: PRH, Arkadiankatu 6 A 
 
Kutsuttu: Eila Vainikka (pj.), Riitta Autere, Hanna Isoranta, Maria Söderholm, Soile 
Hakonen (siht.), 
 
Poissa: Erna Marttila, Sari Palén, Jarmo Saarikko, Samuli Kunttu 
 
 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 
 
2. Esityslista hyväksyttiin 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 
 
4. Jäsenasiat 

§ Pari lisäystä tullut työryhmien jäsenyyksiä koskevaan kyselyyn. Tiedot on 
päivitetty luetteloon wikissä (http://www.kirjastot.fi/fi/erik/edustukset-tyoryhmissa).  
 

5. KDK-asiakasliittymän eteneminen, kommenttipyyntö 
§ Komentti 17.2. mennessä Kristiina Hormia-Poutanen ja Tapani Sainio. 
§ KDK:n asiakasliittymän kehittämislinjaukset - Erikoiskirjastojen neuvoston 

kommentit: 
§ Erikoiskirjastoilla ei ole asiakasliittymän vaiheistukseen, vaatimusmäärittelyihin ja 

aikatauluihin huomautettavaa. 
§ Erikoiskirjastoja ilahduttaa päätös toteuttaa asiakasliittymä avoimen lähdekoodin 

ohjelmistolla, koska suunnitelmissa voitaneen huomioida eri kirjastojärjestelmien 
tarpeet liittymiselle KDK:oon. 

§ Pyydämme huomioimaan myös yhteistyön erikoiskirjastoissa käytössä olevien 
kirjastojärjestelmien toimittajien kanssa suunnittelu-, tuotanto- ja 
jatkokehittelyvaiheessa. 

§ On hyvä, että Kansalliskirjasto vastaa edelleen kehittämistyöstä ja tarjoaa 
palvelusopimuksen mukaisia palveluja. Toivomme, että erikoiskirjastojen osuus 
kustannuksista pysyy kohtuullisena. 

§ Olemme tyytyväisiä siihen, että asiakkaiden tarpeita kuunnellaan. Toivomme, että 
saisimme kootusti tietoa hankkeen etenemisestä, ja ajoissa tietoa seikoista, jotka 
vaikuttavat erikoiskirjastojen mukaantuloon KDK:oon ja edellyttävät 
erikoiskirjastojen kannanottoa. 

 
6. Sektorikohtainen työryhmä FinELib-konsortion palveluiden määrittelyprojektiin 

§ Määrittelyprojektin tavoitteena on työstää huhti-kesäkuussa sektorikohtaisissa 
työryhmissä näkemys FinELib-konsortion palveluista. 

§ Jokaiselta sektorilta halutaan löytää työryhmä, jolla olisi näkemystä e-julkaisujen 
tulevaisuudesta ja kiinnostusta tarkastella FinELib-työn muotoja. 

§ Löytyykö sektorilta jo olemassaolevaa työryhmää, joka voi ottaa asian 
työstettäväkseen? Jos ei, löytyykö henkilöitä ad hoc -työryhmään? 

§ Työryhmälle tarjotaan wiki-työtila ja tarvittaessa neuvottelutiloja. Arvio on, että 
kokouskertoja tarvitaan 3-4. 
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§ Ryhmään ilmoittautunut Anja Törmä / Tilastokeskus ja Maria Söderholm / 
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä 

§ Kysytään Minna Liikala / THL, Armi Länkelin /STUK, Tuula Hämäläinen /VTT 
(Lisäys myöhemmin: Ryhmään osallistuvat em. lisäksi Elisa Paavilainen / SYKE, 
Tuula Hämäläinen / VTT, Minna Liikala / THL ja Armi Länkelin / STUK.) 
 

7. IFLA-yhteyshenkilön nimeäminen ja erikoiskirjastojen juliste 
§ IFLA-organisaatio tarvitsee yhteyshenkilön hoitamaan oman kirjastosektorin 

näkyvyyttä IFLA-konferenssin yhteydessä. Nimeämistä pyydetään 14.2. mennessä. 
Työvaliokunnasta ei löytynyt yhteyshenkilöä. Eila etsii henkilöä kokouksen jälkeen. 

§ Tehdään yhteinen juliste erikoiskirjastoille. Julisteita voi olla useita. 
§ Materiaali oltava painossa juhannukseen mennessä ja painatus maksaa 200-300€, 

lisäksi tulee suunnittelukulut. Suunnittelijaksi etsitään opiskelijaa. 
§ Jos rahoitusta ei löydy, kerätään raha erikoiskirjastoilta. Selvitetään, voidaanko 

maksaminen käytännössä hoitaa IFLA:n kansallisen organisaation kautta. 
§ Työvaliokunta suunnittelee, mitä julisteilla halutaan viestiä ja julisteiden tekstit. 

 
8. Elokuun tapaamisen suunnittelu 

§ Pyydetään Cecilia af Forselles seuraavaan kokoukseen kertomaan IFLA:n 
ohjelmasta ja suunnittelemaan tapaamisen ohjelmaa. 
 

9. Varajäsen Kansallisen käyttäjäkyselyn työryhmään 
§ Valittiin varajäseneksi Maria Söderholm. 

 
10. Kevätkokouksen valmistelu 

§ Aloitus 12:30 ja alkuun vierailu Tilastokirjastoon. 
§ Paikka Tilastokeskuksen 54-paikkainen auditorio klo 13-16.30. 
§ Tietopalvelujohtaja Heli Mikkelä pitää organisaation puheenvuoron. Teemana 

erikoiskirjastojen rooli suomalaisella kirjastokentällä Tilastokirjaston näkökulmasta. 
§ Tilastokeskuksen ESDS-palvelu esittelee yleisesti Eurostatin tiedonkäyttäjille 

tarjoamia tukipalveluita. Näkökulmatoivomuksia, miten vertailtavissa eri tilastot ovat. 
Ollaan myös kiinnostuneita tilastojen kattavuudesta ja viiveestä. Sopiva pituus 30 
min. 

§ Kokousasiat 
§ Toimintakertomus 
§ Uudet jäsenet 
§ Ajankohtaiset asiat: 
§ Työryhmien jäsenet (tai varajäsenet) kertovat ryhmien toiminnasta. Pyydetään 

tekemään myös lyhyt yhteenveto kirjallisesti. 
§ IFLA 
§ Tilastokeskus tarjoaa kokouskahvit. 

 
11. Kirjastotietokannan pilotti 

§ Pilottiin otetaan vielä uusia erikoiskirjastoja. Mia Nikulalle on lähetetty uudestaan 
jälkikäteen ilmoitetut organisaatiot, joille on avattu tunnukset pilottikäyttöön. 

§ Tietokantaan on tulossa karttaliittymä kirjaston sijainnista. IFLA:an mennessä 
valmistuu mobiilisovellus. 

§ Soile laittaa neuvoston postituslistalle viestin, että lisää erikoiskirjastoja otetaan 
pilottiin ja erikoiskirjastot voivat päivittää tietonsa kirjastotietokantaan. 
 



Erikoiskirjastojen neuvosto 
Työvaliokunta Pöytäkirja 16.2.2012 
	  
12. Erikoiskirjastojen kartoitus 

§ Eila ottaa yhteyttä Jarmoon. Laitetaan kartoitus vireille kevään aikana. 
 

13. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat 
§ Kuvailupäivä 5.3.2012, 9.30-16.30, Helsingin yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 

33, 4. krs. Seminaari uusien kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen (ISBD 
consolidated) käyttöönotosta ja kansallisesta metatietovarannosta. 

§ Kirjastoammatin kansainväliset ulottuvuudet - seminaari ja 
keskustelufoorumi (http://www.stks.fi/asiakirjat/koulutustenmateriaalit/materiaalit-
kansainvaliset-asiat) 11.5.2012 klo 10:00-16:15, Tieteiden talo, Helsinki 

§ KDK-asiakasliittymäseminaari 21.3.2012 klo 13 - 16, Porthania II -sali, 
Yliopistonkatu 3, 1. krs. 

 
14. Muut asiat 

§ UKJ-ohjaus- ja valmisteluryhmän 30.1. kokouksen pöytäkirja 
(https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=78629479).  

§ Keskuskirjastokokouksen 26.1. pöytäkirja 
(http://www.kirjastot.fi/fi/kirjastoala/keskuskirjasto/poytakirjat/2012).  

§ Kansallisen käyttäjäkyselyn työryhmä: tulossa työpajatyyppinen tilaisuus kirjastoille. 
Erityisesti halutaan kanta siihen, jatketaanko nykyisellä kyselylomakkeella sitä 
muokaten vai tehdäänkö kokonaan uusi kysely. Neuvostoilta tullaan pyytämään 
kommentteja valmistelun eri vaiheissa. 

§ Keskusteltiin Museoviraston tilanteesta, kirjaston ostalta ei ole tarkkoja tietoja. 
Seurataan tilannetta. 
 

15. Seuraava kokous 
§ Kokousvaihtoehdot 14.3., 15.3. tai 16.3. klo 13-16. Laitetaan doodleen ja katsotaan 

sopiva päivämäärä. 
 

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30 


