
Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunnan kokous 

Kokousmuistio 

 

 

Aika  Tiistai 18.05.2004 klo 14.00 - 16.50 

Paikka  Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34 a, 00260 Helsinki 

Läsnä  Maija Klapuri, Helsingin hovioikeus 

         Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä  (siht.), Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

         Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus 

         Eila Vainikka, Suomen Kuntaliitto 

        Hellevi Yrjölä  (puheenjohtaja), Tilastokeskus 

         

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 

 

2. Esityslista hyväksyttiin 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksin 

 

5. Ilmoitusasiat 

     Eila Vainikka ottaa yhteyttä STKS:n erikoiskirjastotyöryhmän  puheenjohtajaan Ritva 

 Hänniseen ja  kertoo hänelle työvaliokunnan  toiveesta järjestää yhdessä erikoiskirjas-

 totyöryhmän kanssa teemaseminaari erikoiskirjastoille 19.10.2004. Seminaarin toivo-

 taan  olevan päivitysluonteinen ja käsittelevän esim seuraavia aiheita.  

 Erikoiskirjastojen neuvosto, Doms, Nelli-portaali, E-lehdet, E-kirjat,  portaalit,  

 FinElib ja tietokartta. 

 

         Opetusministeriö rahoittaa Nelli-portaalin lisenssin yleisille kirjastoille.  

 Ammattikorkeakoulut käyvät  tällä hetkellä neuvottelua Opetusministeriön kanssa 

 Nelli- portaalin lisenssin rahoituksesta. 

 

         Kirjastojen kokoelmien aihealoittainen tietokartta-projekti on tehty  ja rahoitettu  

 yliopistokirjastoille.  Lähtökohtana on, että tietokarttaan liitettävät kuvailut soveltuvat 

 käytettäviksi kirjastojen tietojärjestelmien ja muiden muistiorganisaatioiden 

 järjestelmien kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Siksi kokoelmien kuvailus-

 sa oletetaan hyödynnettävän jo olemassa olevia ja mahdollisimman  standardoituja 

 malleja. Dublin Core on erityisesti verkkojulkaisujen kuvailuun kehitetty standardi. 

 Juha Hakala  HYKistä on mukana Dublin Core -kehitystyössä. Tietokarttahankkeesta 

 enemmän osoitteessa:  

 http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neuvosto/tietokartta_hankesuunnittelu.htm 

 

6.  

Selvitys yliopistojen kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä  maksuista annetun opetusministeriön 

päätöksen muutostarpeista. 

         Keskusteltiin Erikoiskirjastojen neuvoston tekemästä lausunnosta. 

 

7.  

Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten näkemyksiä Kansalliskirjaston palveluista. 

      -Sähköposti ja kaksi liitetiedostoa oli lähetetty työvaliokunnalle mietittäväksi 

 4.5.2004. Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenille oli lähetetty sähköpostitse  

 tiedustelu Kansalliskirjaston keskitettyjen palvelujen käytöstä. Hellevi  

 Yrjölä oli koonnut kyselystä yhteenvedon, josta keskusteltiin. Hellevi  

 Yrjölä kertoi, että FinElib oli ollut kiinnostunut, mitkä erikoiskirjastot ovat halukkaita 

 liittymään Nelli-portaaliin. Yhteenveto päätettiin lähettää pöytäkirjan liitteenä 

 Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenille. 



 

         Hellevi Yrjölän laatimaa paperia, joka liittyi erikoiskirjastojen kannanottoon kirjasto-

 verkon yhteistyön tasoista ja kansalliskirjaston palveluista, kommentoitiin ja se päätet-

 tiin laittaa pöytäkirjan liitteenä Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenille. 

 

8.  

Uudet neuvoston jäsenet 

         Erikoiskirjastojen neuvoston uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Ritva Hänninen ( Ilmatie-

 teen laitos) ja Mari Myllyharju  (Valtiovarainministeriö) Ansa Majurin tilalle. 

 

9.  

Muut asiat 

         Otetaan selvää Eila Vainikan mainitsemastaTietoyhteiskunnan parhaat  käytännöt -

 kilpailusta, joka avattiin 17.5.2004. Tietoa enemmän osoitteessa 

 http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/ 

 Toivottiin raporttia, missä vaiheessa Erikoiskirjastojen neuvoston  tiedotussuunnitel

 ma on. 

 

9.  

Seuraava kokous 

         Seuraava kokous päätettiin pitää 7.6.2004 klo 14.00 Tilastokeskuksessa. 

 

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen 

 

 

       LIITTEET 

 Maksulausunto 

 Erikoiskirjastokysely   

 

 

 

 


