
Erikoiskirjastojen neuvosto 
Työvaliokunta Pöytäkirja 26.2.2013 
	  
 
Aika: ma 26.2.2013 klo 14.00 
 
Paikka: Patentti- ja rekisterihallitus, Arkadiankatu 6 A 
 
Paikalla: Hanna Isoranta (pj.), Riitta Autere, Soile Hakonen, Aki Kangas (siht.), Samuli 
Kunttu, Sari Palén, Jarmo Saarikko, Tuija Siimes, Eila Vainikka 
 
Poissa: Maria Söderholm 
 
 
1. Kokouksen avaus 

§ Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.20. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
§ Hyväksyttiin esityslista. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

§ Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4. Jäsenasiat 
§ Liikenneviraston kirjaston yhteyshenkilö on vaihtunut. Aki Kangas pyytää uudet 

yhteystiedot. 
 

5. Kuulumiset Kirjastonjohtajien kokouksesta sekä sektorien yhteiskokouksesta 
§ Kirjastonjohtajien yhteiskokous sekä kirjastosektorien yhteiskokous pidettiin 

Kansalliskirjastossa 12.2.2013. 
§ Kirjastonjohtajien yhteiskokouksen 

muistio: https://wiki.helsinki.fi/display/UKJValmistelu/Sektoreiden+kirjastojohtajien+y
hteiskokous+12.2.2013.  

§ Kirjastosektorien yhteiskokouksen 
pöytäkirja http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/kirjastosektorit.html.  

§ Kirjastonjohtajien yhteiskokouksessa käsiteltiin uutta kirjastojärjestelmää, eli UKJ:tä. 
Suunnitelmissa on, että UKJ:n ottavat käyttöön ensiksi yliopistokirjastot, ns. 
"ensimmäisessä aallossa". UKJ on tarkoitus toteuttaa moduulipohjaisesti ja myös 
erikoiskirjastot voivat valita mitä toimintoja mahdollisesti hankkivat. UKJ:n 
suunnitteluvaihe kestänee pari vuotta. 

§ Kirjastosektorien yhteiskokouksen agendalla olivat Kansalliskirjaston 
Kirjastoverkkopalvelujen vuosiraportti ja toimintasuunnitelma 
2013 http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/KVPn_vuosiraportti_2012.pdf. 
Toimintasuunnitelmassa ovat muun muassa FinELibin e-kirjahanke, 
julkaisuarkistopalvelut sekä tutkimusinfrastruktuurin tiekartan uusiminen. Arkistojen, 
kirjastojen ja museoiden yhteinen Finna.fi-hakupalvelu julkaistaan Finnan päivänä 
22.10.2013. 

§ Sovittiin, että Hanna Isoranta selvittää, mitä yhteistyöhankkeita ja selvityksiä 
ministeriöiden tietopalveluilla on tällä hetkellä meneillään. 
 

6. Kuulumiset Kansallisen kokoelmapolitiikan työryhmän kokouksesta 
§ Kirjastosektorien yhteinen, kansallinen kokoelmapoliittinen työryhmä oli 

kokoontunut ensimmäistä kertaa. Erikoiskirjastojen edustajina ryhmässä ovat 
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Hanna Isoranta ja Tuija Siimes. Ryhmä pohtii, miten aineistojen yhteiskäyttöä sekä 
kaukopalvelua voisi kehittää. Näkökulmia ja kommentteja toivotaan ja niitä voi 
lähettää Tuija Siimekselle. 
 

7. Kuulumiset Kansalliskirjaston asiantuntijaseminaarista 14.2. 
§ Kansalliskirjaston asiantuntijaseminaarin aiheina olivat mm. FinELibin e-kirjahanke, 

kansallinen metatietovaranto, Asteri-auktoriteettikanta sekä UKJ. 
Asiantuntijaseminaarin esitykset ovat Kansalliskirjaston wiki-
sivuilla: https://wiki.helsinki.fi/display/assemin/2013.02.14+Asiantuntijaseminaari.  
 

8. Varastokirjaston johtokuntaedustus 
§ Janne Ranta Yleisradiosta toimii erikoiskirjastojen edustajana Varastokirjaston 

johtokunnassa seuraavan kolmivuotiskauden. 
 

9. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat 
§ 4.3. CSC:n järjestämä Avoin tiede -

keskustelutilaisuus http://www.csc.fi/csc/kurssit/arkisto/avoin_tiede 
§ 11.3. STKS:n Rethinking-tietoaineistoseminaari, ilmoittautuminen viimeistään 28.2. 
§ 20.-21.3. Kuvailun tiedotuspäivät 

Kansalliskirjastossa. http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/13587672
85402.html 

§ 16.4. STKS:n Kirjallisuus vapaasti verkossa kansalaisten käytössä : onnistuuko 
Norjan malli Suomessa -seminaari 

§ toukokuussa PrettyLib-päivä. Eila Vainikka järjestää ja tiedottaa lähemmin 
 

10. Muut asiat 
§ Kirjastot.fi:n Kirjastokaista haluaisi tehdä tänä vuonna viisi esittelyvideota eri 

erikoiskirjastoista. Ehdotettiin Museoviraston, Sukututkimuksen seuran ja 
Kansallinen audiovisuaalinen arkiston kirjastoja sekä Suomen urheilukirjastoa ja 
Celiaa. Eila Vainikka kysyy, sopiiko Kirjastokaista-videon tekeminen näille 
kirjastoille. 

§ Todettiin, että Kirkkohallituksen kirjasto jatkaa toimintaansa, uusi informaatikko on 
haussa. 
 

11. Seuraava kokous 
§ Seuraava kokous pidetään huhtikuun lopulla. Kokousaika ja -paikka sovitaan 

myöhemmin. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05. 


