
ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA 
TYÖVALIOKUNTA 
 
 
Aika: 28.9.2005 klo 9.00-11.15 
Paikka: Sukututkimusseuran kirjasto 
 
Läsnä: Elisa Paavilainen (pj.)  Suomen ympäristökeskus 
 Cecilia af Forselles-Riska  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
 Teemu Karvinen (siht.)  Valtion asuntorahasto 
 Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
 Maija Miettinen  Suomen Akatemia 
 Tommi Peuhkurinen  Eduskunnan kirjasto 
 Vuokko Pärssinen-Tainio  Suomen Sukututkimusseura 
 Pasi Juttula   Varastokirjasto 
 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2. Todettiin läsnäolijat. 
 
3. Sihteeriksi valittiin Teemu Karvinen. 
 
4. Esityslista hyväksyttiin lisäyksin. 
 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 
 
6. Ilmoitusasiat 

 
Työvaliokunnan jäsenten yhteystiedot on julkaistu Erikoiskirjastojen neuvoston 
verkkosivuilla. 

 
 
7. Keskustelu Erikoiskirjastojen neuvoston verkkosivujen kehittämisestä siirrettiin käytäväksi                                                            

kohdan kymmenen jälkeen. 
 

 
8. Kansalliskirjastotyöryhmän loppuraportin muistioluonnos 

 
Keskusteltiin siitä, mitä Kansalliskirjaston toimialan muutos ja laajennus merkitsee 
erikoiskirjastoille. Todettiin, että Kansalliskirjaston peruspalveluiden määrittelyn yhteydessä 
on tärkeää, että myös erikoiskirjastot huomioidaan tasaveroisina toimijoina muiden 
kirjastosektoreiden ohella. Rahoituksen ohjaaminen tasapuolisesti koettiin ongelmalliseksi 
mm. siksi, että erikoiskirjastot ovat Opetusministeriön ulkopuolisia toimijoita. 

   
Mietittiin, mitä tarkoittaa luonnostekstissä maininta ”Erikoiskirjastot sopivat 
peruspalveluista erikseen”; miten esim. rahoitus järjestetään tasapuolisesti, ja mikä on 
Erikoiskirjastojen neuvoston rooli. Virisi myös ajatus, että kentän mielipidettä olisi hyvä 
kartoittaa. 

 



 
 
 
9. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 
 

Kirjastonjohtajien neuvottelupäiville 13. – 14.10.2005 osallistuvat neuvoston edustajina 
ainakin Elisa Paavilainen ja Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. 

 
 
10.  Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous järjestetään 15.11.2005 klo 13.00-15.00 

Geologian tutkimuskeskuksessa. Elisa valmistelee ohjelmaa. Tarkoitus on keskustella mm. 
Kansalliskirjaston strategian merkityksestä erikoiskirjastoille ja neuvostolle. Portaalien 
esittely päätettiin siirtää keväälle. 

 
 
7.  Erikoiskirjastojen neuvoston verkkosivut 
 

Sivujen ylläpitäjä Pasi Juttula toivoo jäseniltä kommentteja sivuista. Hän huomautti, etteivät 
sivut ole lopulliset vaan niitä on mahdollista kehittää jäsenistön toivomusten mukaisesti. 
Palautetta sivuista voi antaa Anna-Liisa Kristiansson-Seppälälle. Palautteet sovittiin 
käsiteltäviksi työvaliokunnassa. Pasi toivoi myös neuvoston strategiaa ”suomeksi” sivuille l. 
mitä me todella haluamme; mikä on neuvoston ohjelma? 

 
 
11. Kirjastot.fi- ja Tilken verkkosivut 
 

Keskusteltiin Erikoiskirjastojen näkyvyydestä Kirjastot.fi –sivustolla ja Tilken 
verkkosivuilla. Matti Sarmela Kirjastot.fi toimituksesta ottaa vastaan kommentteja ja 
kehitystoiveita. 

 
 
12. Jäsenasiat 
 

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Irja Laamanen Työterveyslaitokselta ja Georg Strien 
Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksesta. Neuvostosta erosi Katja Mäkilä, 
Liikenneturva. 

 
 
13. Muut asiat 

 
Elisa esitteli Tietokartta-hanketta ja kannanottoja Varastokirjaston strategiaan. Todettiin, 
että Tietokartta-hanke on erikoiskirjastojen kannalta strategisesti tärkeä, koska myös sen 
kautta voidaan erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden kokoelmia ja sisällöntuotantoa tehdä 
tunnetuksi osana kansallista tietoverkkoa. Keskustelua herätti Varastokirjaston linjaus, että 
monografiasarjojen osia ei oteta Varastokirjaston kokoelmiin. Varastokirjaston asemaa 
erikoiskirjastojen kokoelmapolitiikassa, kaukopalvelussa ja tilankäytössä korostettiin 

        
 
Seuraava Erikoiskirjastojen neuvoston kokous järjestetään 10.11.2005 klo. 9.00 alkaen Kotimaisten 
Kielten Tutkimuskeskuksessa 



 
 
Kokouksen sihteeri 
 
Teemu Karvinen 


