
ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2008 
 
 
Aika 17.1.2008  klo 13 – 14.45 
Paikka            Tilastokeskus, Työpajankatu 13. Kokoushuone Momentti.  
 
Osallistujat  Ritva Hänninen pj 

 Janne Ranta sihteeri 
 Matti Hintikka 
 Marja Hirvikallio 
 Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä 
 Maija Miettinen 

 
 
Pöytäkirja 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 
2. Sihteerin valinta 
 

Sihteerivuorossa on Janne Ranta. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Hyväksyttiin. 
 
5. Ilmoitusasiat 
 

Ei ollut ilmoitusasioita. 
 
6. Jäsenasiat 
 

- Todettiin Suomen lähetysseuran kirjastolta tullut viesti, jossa ilmoitettiin edustajan 
vaihdoksesta. Uusi edustaja on Hanna Rissanen (ent. Hanna Hélen poistetaan 
postituslistalta). 
- Tuula Ronumäki on eronnut työvaliokunnasta ja neuvostosta Tampereelle muuton takia. 

 
7. Tapahtumia 

 
- STKS:n Laatutyöryhmän seminaari:   "Mittaaminen rakenteellisen kehittämisen välineenä" 
14.1.2008. Ohjelma 
http://pro.tsv.fi/STKS/ryhmat/laatu/laatusem_08/2008_Laatuseminaari_ohjelma.pdf 
Seminaariin osallistui Marja Hirvikallio. Seminaari oli hyödyllinen ja mielenkiintoinen. 
Esitykset/yhteenveto tulevat STKS sivuille. 

 
- Luetteloinnin tiedotuspäivä 15.1.2008 
Ohjelma 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/luettelointisaannot/luetteloinnintiedotuspaiva.html 
Ohjelma oli hyvä ja mielenkiintoinen. Esitykset ovat luettavissa yllä olevasta osoitteesta. 

 
- Miten laadin kirjastolleni kirjallisen kokoelmapolitiikan -workshop 22.11.2007   
Esityksiä on osoitteessa http://www.varastokirjasto.fi/stks/kokoelmatyoryhma.htm  
Työpajaan osallistui Maija Miettinen. Erityisen mielenkiintoisia olivat Ari Muhosen ja Raine 
Wilenin esitykset. 



 
-  Kutsuseminaari Muistiorganisaation yhteisistä tietojärjestelmistä 15.1.2008 
Seminaariin osallistui Ritva Hänninen. Keskeinen teema oli Markku Nenosen johtaman 
työryhmän raportti, joka jätetty 17.1. OPM:lle ja käsittelee Sähköisten aineistojen 
pitkäaikaissäilytystä. 

 
8.  Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokouksen ohjelma 
 

Kokous on 5.3.2008  klo 13 Ilmatieteen laitoksella. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Ulkopuolisena esiintyjänä pyydetään Aki Kangas alustamaan tekeillä olevasta 
asiakaskyselystä. 
Jäsenasioissa työvaliokunnasta erovuoroisia ovat Tuula Ronumäki (jo eronnut) ja Anna-Liisa 
Kristiansson-Seppälä. Heidän tilalleen valitaan uudet jäsenet. Neuvostolle on valittava uusi 
puheenjohtaja ja sihteeri. Tunnusteluja on tehty, mutta lopullisia lupauksia ei ole vielä saatu. 

 
9.  Kansalliskirjaston tulosneuvottelujen valmistelukokous  (Ritva Hänninen esitteli) 

 
Kokouksen päätökset (koko pyötäkirja saatavana Ritva Hänniseltä) 
Päätös: (Toimintasuunnitelma 2008) 
Kristiina Hormia-Poutanen esitteli Kirjastoverkkopalvelujen toimintasuunnitelmaluonnoksen 
2008. Toimintasuunnitelma jakaantuu yhteiskunnallinen vaikuttavuuteen sekä toiminnalliseen 
tehokkuuteen. Näihin pyritään hyödyntämällä teknologiaa tarkoituksenmukaisesti, kehittämällä 
uusia palveluja sekä ennakoimalla rakenteellisen muutoksen vaikutuksia. 
Tietokantojen vapaata kansalaiskäyttöä, perusaineistoja, kansallisluettelon sekä 
julkaisuarkistojen kehittämistä pidettiin tärkeinä. Todettiin, että tulee löytää tasapaino, mitä 
asioita suunnitellaan Kansalliskirjaston ja mitä kirjastoverkon omina hankkeina. Priorisointi on 
tärkeää myös tulosneuvottelujen näkökulmasta, sillä neuvotteluissa voidaan esittää muutama 
keskeinen asiakokonaisuus.  
Todettiin, että kansallisten kirjastoverkkopalveluiden neuvottelukunnan perustaminen olisi 
tarpeellista. Neuvottelukuntaan kuuluisi kirjastosektorien ja opetusministeriön edustus ja sillä 
olisi päätöksenteossa valmisteleva rooli. 
Päätös: (Vuoden 2009 tulosneuvottelujen lähetekeskustelu) 
Vuoden 2009 tulosneuvotteluissa esitetään perusaineistot sekä Kansalliskirjaston tuottamien 
yhteistietokantojen vapaa kansalaiskäyttö. Rakenteellisen kehittämisen hankkeina esitetään 
kaksi kokonaisuutta: ammattikorkeakoulujen Linda-yhteistyö sekä kansallisen julkaisuarkiston 
kehittäminen. 
Todettiin, että suunnitteilla olevia palveluita, kuten kansallisluettelon ja julkaisuarkistojen 
kehittämistä tulee vielä vaiheistaa tarkemmin vuosille 2010 –12 sekä 2013 – 15. 

 
10. OPM:n tapaaminen (Ritva Hänninen esitteli) 
 

Tapaaminen oli luonteeltaan tutustumiskäynti. Ilmapiiri oli positiivinen, mutta osallistujien 
yhteinen näkemys oli, että yhteistä valtakunnallista kirjastopolitiikkaa pitää pyrkiä 
edistämään.(Ritva ei vielä ollut saanut pöytäkirjaa tapaamisesta.) 
 

11. Muut asiat 
 
- todettiin että Kansalliskirjasto ei ole pyytänyt neuvostolta lausuntoa Tietohallintostrategiasta. 
Päätettiin selvittää, miksi ei. 
- Kirjastoverkkopäivän ajankohta on siirtynyt huhtikuulle (uusi päivämäärä ei vielä tiedossa). 
Päivän teemaksi on hahmottumassa tietojärjestelmät ja kirjasto 2.0 –asiat. 

 
12. Seuraava kokous 
 

Uusi työvaliokunta valitsee ajan. Tämä kokous oli tämän kokoonpanon viimeinen. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45 


