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Aika: 28.5.2014, klo 13 – 15 
 
Paikka: Museovirasto, Sturenkatu 4 (Kulttuuritalo), Pressi 1 
 
Paikalla: Tuija Siimes (puheenjohtaja), Cecilia af Forselles, Soile Manninen (sihteeri), 
Jarmo Saarikko, Maria Söderholm, Eila Vainikka ja Pentti Vattulainen 
 
Poissa: Ville Lavikainen, Mikko Niemi ja Mervi Nieminen 
 
 
1. Kokouksen avaus 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.07. 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 

• Tehtiin lisäys kohtaan 5. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

• Hyväksyttiin edellisen kokouksen (27.3.2014) pöytäkirja: 
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Erik_tvk_27032014.pdf  

 
4. Jäsenasiat 

• Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Brages Pressarkiv, yhteyshenkilönä toimii Jessica 
Parland-von Essen. Sihteeri on liittänyt jo sähköpostilistalle ja lisätään MYÖS wikiin. 

 
5. Nimitykset 

• Kansalliskirjaston johtokuntaan kaudelle 2014 - 2018 on nimitetty Cecilia af 
Forselles (varsinainen jäsen) ja Jarmo Saarikko (varajäsen). Uusi johtokunta ei ole 
VIELÄ kokoontunut. 

• KDK-ohjausryhmään kaudelle 1.5.2014 - 31.12.2016 on nimitetty Marjut Puominen 
Celiasta. 

 
6. Työryhmien kuulumisia 

• Kansalliskirjasto järjesti kirjastosektorien yhteiskokouksen 14.5.2014. Läsnä olivat 
Tuija Siimes ja Soile Manninen. Pöytäkirja julkaistaan myöhemmin verkossa: 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/kirjastosektorit.html 

• Asian yhteydessä käytiin läpi kirjastoverkkopalveluiden palvelukyselyn tuloksia 
erikoiskirjastojen osalta: 
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Palvelukysely2014_Erikoisk_lyhyt.pd
f . Kansalliskirjasto on järjestämässä erillistä palautetyöpajaa, jossa palvelukyselyn 
tuloksia käsitellään tarkemmin (kts. kohta 7). Jatkossa selkeämpiä tietoja siitä, 
miten erikoiskirjastot hyödyntävät Kansalliskirjaston palveluita. 

• Jarmo Saarikko osallistui Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokoukseen, joka pidettiin 
10.4.2014. Kokouksen pöytäkirja löytyy Helsingin yliopiston wikistä: 
https://wiki.helsinki.fi/display/THOR/Kokous+10.4.2014  

• Eila Vainikka osallistui UKJ-kustannustenjakotyöryhmän kokoukseen 19.5.2014. 
Rahoitus ja hallintamallit puhuttivat, samoin PrettyLibin ja MARC 21 
yhteensopivuus. Asiaa käsitellään KATVE-ryhmässä ja 13.8.2014 järjestetään 
tapaaminen, jossa on mukana asiaan perehtyneitä (mm. Pauli Porkka PrettyBitistä, 
MARC 21 -tuntija Kansalliskirjastosta). Yhteensopivuudet ovat erikoiskirjastoille 
tärkeitä. 
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• KDK/Finna-konsortioryhmän järjestäytymiskokous pidettiin 17.4.2014. Ryhmässä 
Erikoiskirjastoja edustaa Pentti Vattulainen. Suuri joukko kirjastoja on ilmoittautunut 
Finnan ns. 2-vaiheeseen (pääasiassa yliopisto- ja amk-kirjastoja). Erikoiskirjastojen 
kannalta ongelmana on rahoitus. Työ on edelleen kesken. Konsortioryhmän 
kokousten pöytäkirjat löytyvät:  
https://www.kiwi.fi/display/finna/KDK-konsortiokokoukset+2014  

 
7. Kirjastoverkkopalveluiden palvelukyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet: palautetyöpajan 
osallistujat 

• Kirjastoverkkopalveluissa on kiinnostusta järjestää asiakkaiden kanssa työpajoja, 
joissa pyritään syventämään ja täydentämään keväällä toteutetun palvelukyselyn 
aineistoa. Yhtenä kiinnostuksen kohteena ovat erikoiskirjastojen tarpeet. Olisi hyvä 
saada MUKAAN3 - 5 henkilöä työpajaan, puheenjohtaja selvittää asiaa. 

 
8. Lausuntoasiat 

• Ei lausuntoasioita 
 
9. Erikoiskirjastojen strategian päivittäminen 

• Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston strategia kaipaa päivittämistä. 
EDELLINEN strategia on vuosille 2011 - 2013: http://www.kirjastot.fi/fi/erik/strategia.  

• Suunniteltiin kokousta syksyn alkuun strategian päivittämistä varten. Ideariihessä, 
muotoiltaisiin luonnos ja se laitettaisiin kommentointikierrokselle. Ruotsin 
kirjastotilastoista on havaittavissa samoja piirteitä kuin Suomessa. Erityisesti on 
lakkautettu valtion organisaatioiden kirjastoja ja yhdistymisiä on tapahtunut MYÖS. 
Tämä on huomioitava myös tulevan Erikoiskirjastojen strategian valmistelussa. 
Samalla keskusteltiin myös syyskokouksen teemasta. Erikoiskirjastojen sisällä 
toimii monien eri alojen asiantuntijoita ja erilaisia verkostoja. Näitä olisi hyvä tuoda 
esiin ja kirjastojen yhteistyötä voitaisiin tarkastella substanssialoittain. 

 
10. Muut asiat 

• Keskusteltiin toiveista Kirjastoverkkopäivien (ti 21. - to 23.10.2014) ohjelmaan. 
Puheenvuoroa toivottiin UKJ-Finna-Melinda suhteista ja Finnan rajapinta-asioista, 
samoin Suomalaiset yhteisönimet -palvelusta toivottiin tarkempaa esittelyä. Sihteeri 
toimittaa toiveet eteenpäin. 

• Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Oulussa 9.—10.10.2014. Tuija Siimes pitää 
Erikoiskirjastojen puheenvuoron, Soile Manninen ilmoittautui koulutuspuheenvuoron 
kommentoijaksi. Erikoiskirjastoille on varattu myös yhteinen työpaja, mutta aihe on 
VIELÄ avoin. Strategian päivittäminen voisi olla yksi teema. KINE 2014 -sivusto ja 
ilmoittautuminen: http://kine2014.wordpress.com/ohjelma/  

• Kevättalvella 2014 erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkostolle lähetettiin pyyntö 
perustietojen toimittamisesta ja yhteyshenkilöiden ilmoittamisesta Kirjastot.fi:n 
ylläpitämään Kirjastohakemistoon: http://hakemisto.kirjastot.fi/. Erikoiskirjastojen 
tietoja viedään hakemistoon vähitellen ja muutama erikoiskirjasto sieltä jo löytyy. 
Jos haluat oman kirjastosi TIEDOT Kirjastohakemistoon etkä ole vielä toimittanut 
perustietoja, ota yhteyttä Päivi Litmanen-Peitsalaan, plp(at)kirjastot.fi. 

 
11. Seuraava kokous 

• Seuraava neuvoston kokous pidetään tiistaina 26.8.2014 lounaskokouksena 
Museovirastossa tai sen läheisyydessä. 
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12. Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.56. 


