
Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunnan kokous 

 

Aika  Torstai 01.02.2007 klo 9.00 – 11.00 

Paikka Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Töölö, nh 375, Ulappa 

 

Läsnä:  Elisa Paavilainen, puheenjohtaja  Suomen ympäristökeskus 

 Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä, sihteeri Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

 Cecilia af Forsells-Riska  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

Matti Hintikka   Suomen Urheilukirjasto  

Janne Ranta   Yleisradio 

Ritva Hänninen (vierailija)  Ilmatieteen laitos 

Maija Miettinen (siht.)  Suomen Akatemia 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 

 

2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Maija Miettinen 

 

3. Esityslista hyväksyttiin lisäyksin 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 

 

5. Ilmoitusasioita ei ollut 

 

6. Käsiteltiin pysyvän KITT-ohjausryhmän perustamista. Päätettiin tiedottaa neuvostolle asiasta ja kysyä 

halukkaita erikoiskirjastojen edustajiksi ohjausryhmään. 

  

Keskusteltiin ongelmista, joita kirjastojen toiminnan  tilastoinnissa ja Tieteellisten kirjastojen 

tilastotietokannan,  KITT, käytössä on ollut. Samalla todettiin, että vanhoja käyttäjiä pitäisi aktivoida 

osallistumaan tilastotietokannan kehitystyöhön. 

 

Kokouksen jälkeen: Puheenjohtaja otti yhteyttä Markku Laitiseen ja pyysi, että KITT-ohjausryhmän 

perustamisesta tulee kirjastosektoreille virallinen pyyntö.   

 

7. Johtokunta-asiat:  

Varastokirjaston johtokuntaan haetaan eri kirjastosektoreilta edustajaa. Erikoiskirjastoista on neljä (4) 

ehdokasta. Uuden johtokunnan 3-vuotisjakso alkaa 1.3.2007. 

 

Kansalliskirjaston johtokuntaan Hellevi Yrjölän tilalle on valittu Elisa Paavilainen loppukaudeksi 31.7. asti. 

Hänen varajäsenekseen, Annikki Roosin tilalle on valittu Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. Tässä yhteydessä 

Elisa Paavilainen kertoi johtokunnan kokouksessa käsitellyistä asioista, mm. siitä, että johtokunta harkitsee 

kokouspöytäkirjojen viemistä verkkoon.  

 

8. Jäsenasioita ei ollut 

 

9. Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous pidetään Valtion taidemuseossa 1.3.2007. Seuraavia kokouksen 

aiheita valmistellaan:   

- Katsaus menneeseen ja tulevaan (missä mennään). Sen pitää Elisa Paavilainen 

- Työvaliokunnan kokonpano muuttuu ja erovuoroisten tilalle valitaan uudet jäsenet. Helmikuun 

aikana selvitetään, kuinka monta paikkaa on auki ja haettava. Asia kerrotaan neuvostolle. Uudet 

jäsenet valitaan kevätkokouksessa. 

- Esitys kansainvälisen toiminnan merkityksestä kirjastoille. Esiintyjää etsitään. 

- Yritysesittely, esim. MI Tietorakenteet OY (Maj-Lis Aaltonen) 

- Kannanotto mm. kustannustenjakomalliin, joka koetaan nykyisellään epäoikeudenmukaiseksi. 

Yleisemminkin haluttaisiin korostaa kannanotolla, että FinELibin taholta tulevien maksujen pitäisi 



olla perusteltuja ja neuvoteltuja ennen laskutusta. Todettiin, että yhteinen kannanotto ohjaisi myös 

yksittäisen kirjaston suhtautumista ja lisäisi joukkovoimaa toiveiden ja vaatimusten tueksi. 

 

10. Kansalliskirjaston johtokunta nimesi kokouksessaan 22.1.2007 FinELibin ohjaus- ja konsortioryhmän 

jäsenet varajäsenineen.  

 

Uuden FinELib-ohjausryhmän puheenjohtajana toimii rehtori Mauri Ylä-Kotola Lapin yliopistosta. 

Erikoiskirjastosektorilta ohjausryhmässä ovat johtaja Pirkko Nuolijärvi ja osastonjohtaja Elisa Stenvall 

(varajäsen) molemmat Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta, sekä  kehityspäällikkö Pirjo Sutela ja 

palvelupäällikkö Riitta Lähdemäki molemmat Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tietopalvelusta. 

FinELib-konsortioryhmässä toimivat erikoiskirjastosektorilta informaatikko Jukka Lindeman 

Kansanterveyslaitokselta ja päällikkö Janne Ranta Yleisradiosta (varajäsen), sekä ryhmäpäällikkö Minna 

Liikala ja tietopalvelupäällikkö Armi Länkelin Säteilyturvakeskuksesta (varajäsen). Lisää tietoa jäsenistä ja 

varajäsenistä löytyy FinELibin kotisivuilta: http://www.kansalliskirjasto.fi/finelib 

 

Koska FinELib-aineistojen kustannustenjakomalli pysyi ennallaan FinELib-ohjausryhmän päätöksellä,   

työvaliokunta päätti edellisessä kokouksessa, että kunhan ohjausryhmän pöytäkirja valmistuu, asiasta 

tiedotetaan koko neuvostolle. 

 

11. Suunnitelma saada EriK-neuvoston avuksi pääsihteeri: Elisa Paavilainen paneutuu asiaan ja ottaa 

yhteyttä Kai Ekholmiin. 

 

12. Muut asiat: 

- Elisa Paavilainen oli tehnyt verkkosivujamme varten listauksen työryhmäjäsenyyksistä. Listaa  

   täydennetään tarvittaessa 

- Matti Hintikka, Armi Länkelin ja  Elisa Paavilainen vierailivat valtiovarainministeriössä it-johtaja 

Leena Hongan luona. Tarkoituksena oli kuulla, miten VM suhtautuu kirjastoverkon tasaveroiseen 

kehittämiseen siten, että kaikilla hallinnonaloilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet käyttää kansallisia ja 

kansainvälisiä tietokantoja ja verkkoaineistoja.  Puheenjohtaja totesi vierailusta, että vaikka 

ymmärrystä erikoiskirjastoja kohtaan tulikin niin  taloudellista tukea ei luvattu. 

- Kirjastoverkkopäivä on perjantaina 9.3.2007 klo 9.30-16.00 

- Kirjastosektoreiden työvaliokuntien yhteiskokous on tiistaina 20.3.2007 klo 13.00-15.00  

 

 

13. Seuraavan kokouksen aika sovitaan, kun uusi työvaliokunta on valittu 

 

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.00 

 

 

 

Maija Miettinen 

kokouksen sihteeri 

 

 

 

 

 

 


