
Erikoiskirjastojen neuvosto 
Työvaliokunta Pöytäkirja 16.5.2011 
	  
Aika: ma 16.5. klo 14.00-16.30 
 
Paikka: KEPA, Töölöntorinkatu 2 
 
Läsnä: Silja Rekomaa (pj.), Eila Vainikka, Samuli Kunttu, Sari Palén, Maria Söderholm, 
Jarmo Saarikko, Hanna Isoranta, Soile Hakonen (siht.) 
 
Poissa: Riitta Autere 
 
 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 
 
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Työvaliokunnan kokousten puheenjohtajana toimii Silja Rekomaa ja sihteerinä Soile 
Hakonen. 
 
3. Esityslista hyväksyttiin 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 
 
5. OKM-tapaamisen muistion hyväksyminen 
Keskusteltiin muistioon tehtävistä muutoksista. Silja Rekomaa muokkaa muistion 
keskustelun pohjalta ja lähettää lopullisen version hyväksyttäväksi. 
 
6. Jäsenasiat 
Ei jäsenasioita 
 
7. Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hanke 

§ Aiakasliittymäkonsortiota ohjaavaan konsortioryhmään on ehdolla Samuli Kunttu ja 
varalla Sari Palen. Silja Rekomaa kysyy vielä konsortioryhmän työmäärästä, minkä 
jälkeen edustaja nimetään. Lisäys kokouksen jälkeen: edustajaksi nimettiin Samuli 
Kunttu. 

§ Kommentti asiakasliittymän tuotantovaiheen palvelusopimuksen luonnokseen 
§ Kommentti konsortion toimintaperiaatteen luonnokseen 
§ Todettiin, että sopimusluonnosten tekstit sisältävät pitkälle samoja asioita, ja niitä 

voi kommentoida yhdessä. Sovittiin, että Hanna Isoranta tekee 
kommenttiluonnoksen tiistaina 17.5. ja työvaliokunnan jäsenet voivat kommentoida 
sitä vielä keskiviikkona 18.5. Silja Rekomaalle. 

§ Keskustelussa todetiin mm. että nykyisen konsortion sopimuksiin ei ole 
kommentoitavaa, mutta kun erikoiskirjastot aikoinaan pääsevät mukaan, 
sopimuksissa on kohtia esim. rahoituksesta ja teknistä osaamista vaativista asioista 
(normalisointisäännöt, oman käyttöliittymän hallinnointi), joista vastaamiseen 
erikoiskirjastoilla ei ole välttämättä resursseja. 
 

8. EriK:n kommentti kirjastotoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen 
Kommenttipyyntö Vaikuttavuuden arviointiryhmältä (https://wiki.helsinki.fi/display/arvi/Arwi) 
liittyen kirjastoille testattavaksi annettuun mittaripakettiin 
(http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Mittarit-netti.pdf). 
Sovittiin, että työvaliokunnan jäsenet voivat lisätä kommentteja luonnokseen 
confluencessa tai sähköpostitse Eila Vainikalle 31.5. mennessä. 



Erikoiskirjastojen neuvosto 
Työvaliokunta Pöytäkirja 16.5.2011 
	  
Todettiin mm. 

§ Kansalliskirjaston kyselyä on hyvä kehittää niin, että siitä saa vastauksia mitattaviin 
asioihin. Kansalliskirjaston kyselyä pidettiin hyvänä mm. siksi, että se mittaa sekä 
tärkeyttä että onnistumista 

§ vaikuttavuusmittarit ovat parempia kuin määrälliset mittarit 
§ kirjastokäyntien tilastointi ei ole relevantti erikoiskirjastoille 

 
9. Erikoiskirjastojen kartoitus 
Työvaliokunnan jäsenten tarkistusvastuita ei jaettu vielä, koska päätettiin odottaa 
kirjastot.fi-toimituksen tekemää yhteystietojen päivittämistä kirjastotietokantaan. Jarmo 
Saarikko selvittää, millä aikataululla kirjastot.fi päivittää yhteystiedot, ja antaa 
erikoiskirjastoista kokoamansa excel-listauksen kirjastot.fi-toimituksen käyttöön. Todettiin, 
että työvaliokunta kartoittaa toimintasuunnitelman mukaisesti erikoiskirjastot tämän 
vuoden aikana. 
Työvaliokunta kommentoi viestikirjettä erikoiskirjastoille seuraavaan kokoukseen 
mennessä (luonnos confluencessa). 
Kirjastot.fi ohjausryhmän kokousmuistio 3.5.2011 
(http://www.kirjastot.fi/ohjausryhma/muistiot/muistio_03052011)  
 
10. Sääntöjen täydentäminen 
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Todettiin, että ehdotukseen sääntöjen täydentämisestä 
saatiin postiivista palautetta ja asiasta keskusteltiin vilkkaasti LinkedInissä. 
 
11. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat 
Sisällönkuvailun koulutuspäivä 17.5. 

§ Eila Vainikka pitää seminaarissa puheenvuoron 
§ Eila Vainikka kysyy, kenellä on käyttöoikeus auktoriteettitiedostoihin. Toivomus on, 

että ne olisivat vapasti käytettävissä myös muissa järjestelmissä kuin Voyager. 
PrettyLibin asiakaspäivä on tulossa lokakuussa 2011 
Jarmo Saarikko ja Maria Söderholm ovat erikoiskirjastojen edustajia STKS:n 
tutkijapalveluiden työryhmässä (http://www.stks.fi/tyoryhmat/tutkijapalvelut). Työryhmän 
aihepiiri kattaa mm. tutkimuksen laadun arvioinnin, julkaisuarkistot ja tutkimusaineistot. 
Ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. 
 
12. Muut asiat 
OKM on lähettänyt julkaisun Kansallinen digitaalinen kirjasto - yhteistyössä ja 
yhteentoimivasti. Se löytyy myös 
netistä http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Kansallinen_digitaalinen_kirjasto.html?la
ng=fi 
 
13. Seuraava kokous 
Pidetään viikolla 36. Sovitaan päivä ja kellonaika Doodlessa. 
 
14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30 


