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Aika: 20.11.2009, klo 13:30 

Paikka: Säteilyturvakeskus 

Läsnä: Janne Ranta (pj.), Outi Hietanen, Merja Mehtälä, Jarmo Saarikko, Maria Söderholm, 
Eila Vainikka, Soile Hakonen (siht.), Armi Länkelin (strategia-osuus) 

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta 
Puheenjohtaja Janne Ranta avasi kokouksen. Sihteeriksi valittiin Soile Hakonen. 

2. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

4. Strategiatyön tilannekatsaus 
Strategiasta on valmistunut mindmap, joka vietiin wikiin http://www.kirjastot.fi/fi/erik/strategia. 
Seuraavaksi työryhmä tekee tekstirungon, jota muut voivat kommentoida. 

5. Edustukset työryhmissä 
Todettiin, että IFLA 2012 valiokuntaan on valittu edustajaksi Cecilia af Forselles, STS. 

FinElib konsortioryhmään valittiin: 
Minna Liikala, THL (varajäsen Maria Söderholm, YTK) Riitta Lähdesmäki, VTT (varajäsen 
Armi Länkelin, STUK) 

FinELib ohjausryhmään valittiin: 
Elisa Stenvall, Kotus (varajäsen Pirkko Nuolijärvi, Kotus) Elisa Paavilainen, SYKE (varajäsen 
Janne Ranta, YLE) 

Kirjastot.fi ohjausryhmään valittiin: 
Jarmo Saarikko, Metla 

Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmään (ks. liite) valittiin: Vappu Lappalainen, 
Tilastokeskus Eila Vainikka, Kuntaliitto 

Tiedoksi, että keväällä Varastokirjaston johtokuntaan pyydetään nimeä- mään edustajia (OPM 
valitsee) 

Edustajien raportointivelvollisuus, ohjeistus: 

Päätettiin, että työryhmien edustajien edellytetään raportoivan työryhmän työskentelystä 
Erikoiskirjastojen foorumille http://erikoiskirjastot.ning.com/. Raportiksi riittää lyhyt selostus ja 
linkki pöytäkirjaan. Puheenjohtaja tiedottaa asiasta työryhmien jäsenille. 
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6. Ajankohtaiset asiat 

Jäsenasiat: 
Rakennustaiteen museo / Suvi Juvonen hyväksyttiin jäseneksi. Kepan uusi edustaja on 
Samuli Kunttu. Hän aloitti Kepan kirjastossa informaatikkona 19.10. 

Koulutukset ja tapahtumat: 
Kirjastosektorien puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen pidettiin 17.11. Raportti löytyy 
http://erikoiskirjastot.ning.com/. 

Erikoiskirjastopäivän (maaliskuu 2010) tilanne: päivämäärä ja suunnittelu selvillä joulukuun 
kokoukseen mennessä. 

STKS:n 80-vuotisjuhlat pidetään 25.11.2009. 

7. Muut asiat Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen toiminnassa perittävistä maksuista: todettiin, ettei ole tarvetta lähettää 
lausuntoa. 

Kysely kansallisen käyttäjäkyselyn sisällöstä (ks. liite): kommentoidaan 3.12. mennessä. Soile 
Hakonen kokoaa kommentin http://erikoiskirjastot.ning.com/ :ssä käydyn keskustelun 
pohjalta. 

Todettiin, että EriK neuvoston sähköpostilistaa käytettäessä osoitteet laitetaan piilokopio (bcc) 
-kenttään, jolloin osoiteluettelo ei mene vastaanottajien tietoon. 

EriK neuvoston tiedotus on pääosin siirretty sähköpostista Erikoiskirjastojen foorumille 
http://erikoiskirjastot.ning.com/. Jarmo Saarikko tekee sinne Erikoiskirjastojen neuvoston 
jäsenet -ryhmän. Puheenjohtaja Janne Ranta tiedottaa jäsenille muutoksista tiedotuksessa. 

8. Seuraava kokous 

Seuraavat kokoukset pidetään: 
To 10.12.2009 klo 13:00 teemana strategia (Maria Söderholm etsii kokouspaikan Kirjasto 
10:stä tai Pasilasta) To 21.1.2010 klo 13:00 YLE:ssä 

9. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 15:30. 

Liitteet: 

Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden 
arviointiryhmän ja KITT-ohjausryhmän toimikausi päättyy 31.12.2009. 

Vaikuttavuuden arviointiryhmän ja KITT-ohjausryhmän yhteisessä kokoontumisessa 
30.9.2009 laadittiin esitys ryhmien jatkoksi. Koska ryhmien toimenkuvat sivuavat toisiaan ja 
tiivis yhteistyö niiden välillä on tarpeen, todettiin, että tulevan yhteistyön kannalta tehokkainta 
on yhdistää aiempi vaikuttavuuden arviointiryhmä ja KITT-ohjausryhmä siten, että 
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kirjastosektorit nimeävät uuteen ryhmään kaksi edustajaa, joista toinen erikoistuu johtamiseen 
ja toinen tilastoihin. 

Kansalliskirjasto on 28.10.2009 vahvistanut ryhmien esityksen ja pyytää kirjastosektoreita 
nimeämään uuteen kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmään toimikaudeksi 
1.1.2010- 31.12.2012 kaksi edustajaa edellä mainitun periaatteen mukaisesti. 

Vaikuttavuuden arviointiryhmän tehtävät: - Johtamisen työkalujen kehittäminen kirjastoille 
sekä siihen liittyvä osaamisen tukeminen. - Mittareitten ja indikaattoreiden yhteensopivuuden 
varmistaminen kirjastosektoreilla. - Indikaattorien ”markkinointi” ja implementointi eri 
ympäristöihin. – Elektronisen toimintaympäristön mittaamisen kehittäminen. - Laadullisten 
asiakastyytyväisyysmittarien edelleen kehittäminen. - Sosiaalisen median tekniikoiden 
käyttöönotto työryhmätyöskentelyssä ja tiedottamisessa. - Keskitettyjen palvelujen 
mittaaminen 

Pyydämme kirjastosektorien esitykset ryhmän jäseniksi 27.11.2009 mennessä osoitteeseen 
kk-kvppalvelut@helsinki.fi. 

terv. Päivi J. 

-- Päivi Jokitalo, suunnittelija  

Kansallinen käyttäjäkysely: 

Tervehdys,  
toivon, että ehditte tutustua liitteenä olevaan luonnosversioon Kansalliskirjaston koordinoiman 
kansallisen käyttäjäkyselyn sisällöstä. Kommentit kysymyksiin ja niiden muotoiluihin haluaisin 
viimeistään 3.12.2009. 

Kyselyt on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden maalis-huhtikuussa ja kaikki erikoiskirjastot voivat 
halutessaan ottaa kyselyn käyttöönsä. Kyselyohjelmiston kilpailutus avautuu tänään, joten 
varsinaisia lomakkeita pääsemme testamaan vasta tammi-helmikuussa. 

Edellisen kyselyn sisältöön ei ole tarkoitus tehdä suuria muutoksia, vaan aikasarjat pyritään 
säilyttä- mään, jotta vertailu aikaisempiin tietoihin on mahdollista. Vuoden 2010 kierroksella 
yhdistetään kuitenkin kaksi kyselyä: vuoden 2008 käyttäjäkysely ja FinELibin e-aineistojen 
käyttöön liittyvä kysely, joka on viimeksi toteutettu 2007. Kun kyselyä ei haluttaisi pidentää, 

eikä aikasarjoja edellisiin kyselyihin toisaalta rikkoa, kahden kyselyn yhdistäminen on 
haasteellinen tehtävä. 

Liitteen kysely näyttää hälyttävän pitkältä, koska vastausvaihtoehdot on kirjoitettu auki ja 
tiedosto sisältää myös huomautuksia siitä, mistä kyselystä kysymykset ovat peräisin ja 
minkälaisia muutoksia niihin on tehty. Muutokset on merkitty punaisella fontilla. 

Kaikki kommentit ovat tervetulleita!  

terv. Päivi J.  
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Päivi Jokitalo 


