
Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunnan kokous 
Kokousmuistio 
 
 
Aika  Maanantai 7.6.2004 klo 14.00 - 15.50 
Paikka  Tilastokeskus, Momentti-kabinetti, Työpajankatu 13, Helsinki 
Läsnä  Hellevi Yrjölä  (puheenjohtaja), Tilastokeskus 

Maija Klapuri, Helsingin hovioikeus 
Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

         Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus 
         Timo Kovanen (siht.), UM/Kehityspoliittinen kirjasto 
                  
 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 
 
2. Sihteeriksi valittiin Timo Kovanen 
 
3. Esityslista hyväksyttiin 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 
 
5. Ilmoitusasiat 
Puheenjohtaja kertoi 

a. Kansalliskirjasto 2005 -työryhmän edistymisestä. Kokouksessa 3.6. 2004 käsiteltiin 
mm. opetusministeriön muistiota Kansalliskirjaston toimialan laajennuksen huomioon 
ottamista opetusministeriön tulosohjauksessa. Muistio sisälsi ehdotuksen 
kirjastoverkon yhteistyöfoorumista. Asiaa valmistellaan erillisessä ryhmässä: rooli, 
tehtävät, jäsenet. Kaikkia tahoja kuullaan valmisteluvaiheessa. 

 
b. Kansallisen elektronisen kirjaston ohjausryhmän työstä. Kokouksessa 4.6. 2004 
käsiteltiin eri kirjastosektoreiden FinELibin järjestämissä kokouksissa hyväksymät 
Nelli-portaalin kustannustenjaon kohdentamisperiaatteet ja FinELibin sisäisen 
kustannustenjakomallin modifiointi. VTT oli toimittanut  KTM:stä olevan edustajansa 
kautta pöydälle muistion: FinELib ja tutkimuslaitokset, erityisesti VTT. Koska 
KTM:n jäsen ei ollut paikalla, muistion käsittely jäi maininnalle. Muistiossa 
kuulutetaan vastuullista tahoa turvaamaan kansainvälisesti korkeatasoisen aineiston 
saatavuus: tulisiko eri hallinnonaloilla tehtävän tutkimuksen tarvitseman tausta-
aineiston varmistus hoitaa kansallisella tasolla samalla tavalla kuin opetusministeriön 
hallinnonalalla. VTT haluaa selvyyttä myös e-lehtien uuden kustannustenjakomallin 
vaikutukseen koko innovaatiojärjestelmän kannalta. 
Suuret hinnannousut voivat aiheuttaa tutkimuslaitosten jäämisen konsortion 
ulkopuolelle. Edelleen kirjeessä toivotaan, että Nelli-portaalin kiinteistä 
perustamiskustannuksista huolehtisivat suoraan eri ministeriöt. 

 
6. Hannu Taskisen aloite: Yhteistyö eri kirjastosektoreiden toimielinten kanssa 

Tavoitteena on yhteinen valtakunnallinen elin kirjastosektorin toiminnan 
suunnitteluun. Asia on tulossa Jyväskylässä kirjastonjohtajien neuvottelupäiville 
15.10, jolloin pohditaan mitä voidaan yhdessä tehdä jatkossa. Erikoiskirjastoilta on 
toivottu edustajaa sekä asioita joita halutaan nostaa esiin. Elisa Paavilainen osallistuu 
yhteistyöhön neuvoston edustajana.  

 
7. Kirjastoverkon yhteistyön tasot ja Kansalliskirjaston palvelut –muistion läpikäynti ja stilisointi 

Muistiosta keskusteltiin ja siinä olevia asioita pidettiin tärkeinä, kuten myös sitä että 
tulevaisuudessa myös erikoiskirjastojen edustaja olisi mukana tässä yhteistyössä. 



Muistioon tehtiin muutamia muutoksia ja se on pöytäkirjan liitteenä. Tämä viedään 
neuvoston hyväksyttäväksi ja tiedoksi niille jotka eivät ole neuvostossa. 

 
8. Erikoiskirjastojen edustajan nimeäminen FinELibin asiakassegmentointihankkeeseen.  

Jotta FinELibin palvelua voitaisiin parantaa, on tarpeen määritellä asiakassegmentit, 
joiden palvelutarpeet on kartoitettava. Erikoiskirjastoilta toivottu edustajaa FinELibin 
workshopiin jossa näkökulmia peilataan ja verrataan palveluihin. Anja Heino 
Stakesista on tiedusteltaessa ilmoittanut kiinnostuksensa ja hänet nimettiin 
edustajaksi. 

 
9. Uudet neuvoston jäsenet 

Uusia hakijoita neuvoston jäseniksi ei ollut 
 
10. Muut asiat 

Kansanterveyslaitoksen kirjasto on tarjoutunut väliaikaisratkaisuna sijoittamaan 
palvelimelleen Erikoiskirjastojen neuvoston kokouspöytäkirjoja ja muuta aineistoa. 
Aineisto löytyy osoitteesta 
http://www.ktl.fi/portal/suomi/palvelut/kirjasto/erikoiskirjastot/. 

 
Erikoiskirjastojen teemapäivä on 19.10 ja työvaliokunnan edustaja on ollut mukana 
työryhmässä suunnittelemassa ohjelmaa. Tähän liittyen pohdittiin teemoja, jotka 
voisivat olla ohjelmassa. Näitä ovat mm. e-lehdet ja e-kirjat, Nelli-portaali, DOMS, 
tietokartta -hanke ja virtuaalikirjasto -asia. Nelliin liittyen olisi kiinnnostava kuulla 
kommentteja sekä mukana olevalta kirjastolta, että myös sellaiselta joka ei ole 
menossa hankkeeseen mukaan. 

 
Erikoiskirjastojen neuvoston strategia on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. 
Seuraavaksi on pohdittava toimeenpanoa ja miten viedään julkisuuteen. 

 
Tiedotusjaosto: Jaosto liittyy mm. strategiasta tiedottamiseen, mutta yleisestikin 
neuvosto tarvitsee tehokkaita tidotuskanavia. Edelleen toivotaan tiedotusryhmän 
suunnitelmaa toimenpiteiksi. 

 
Nelliryhmän perustaminen. Erikoiskirjastojen neuvostosta STM:n alaiset 
tutkimuslaitokset ovat muodostamassa hallinnonalakohtaista työryhmää selvittämään 
Nelliin liittymisen mahdollisuuksia. Edistymisestä tiedotetaan neuvostolle. 
 
Tietokartta hankkeeseen liittyen otetaan yhteyttä Vuokko Paloseen ja tiedustellaan sitä 
nähdäänkö erikoiskirjastot mahdollisena osallistujana hankkeessa. 

 
11. Seuraava kokous 

Seuraava kokous päätettiin pitää 25.8.2004 klo 14.00 Kotimaisten kielten  
tutkimuskeskuksessa. 

 
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen 
 
 
       LIITTEET 

Kirjastoverkon yhteistyön tasot ja Kansalliskirjaston palvelut –muistio  
 


