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1. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja kokouksen avaus 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Ranta. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 
13:40.  

 
2. Kokouksen sihteerin valinta 
  
 Kokouksen sihteeriksi valittiin Outi Hietanen. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
  

Puheenjohtaja ehdotti että kohdaksi 11 lisättäisiin Rake-asia. Esityslista hyväksyttiin 
kokouksen työjärjestykseksi puheenjohtajan esittämän muutoksen mukaisesti. 

 
4. Edellisen kokouksen (3/2009) pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Edellisen kokouksen (23.4.2009) pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirja on esillä EriK – 
sivuilla verkossa. 

 
5. Erikoiskirjastojen neuvoston sääntöjen muutokset – pöytäkirjantarkastajien näkemys 
 

Kristiina Asp kertoi, että pöytäkirjantarkastajilta ei ollut tullut huomautuksia 
sääntömuutosasiaan. Puheenjohtaja totesi että sääntöjen muutokset voidaan näin ollen 
katsoa hyväksytyiksi. Puheenjohtaja ottaa vielä yhteyttä molempiin pöytäkirjan 
tarkastajiin ja varmistaa että asia on selvä. Säännöt voi jo laittaa verkkoon, mutta 



sovittiin että jäseniä informoidaan erikseen vasta kun saadaan pöytäkirjan tarkastajilta 
lopullinen hyväksyntä. 
 

6. Jäsenasiat 
 

Kristiina Asp kertoi että uusia jäsenhakemuksia ei ole tullut. Ilmatieteen laitoksen 
tilanne jäi viime kokouksessa auki. Puheenjohtaja kertoi selvittäneensä asiaa Esko 
Puheloisen kanssa ja sopineensa että hän jää sähköpostilistalle. Vaikka erikoiskirjasto 
on lakkautettu, jatkaa Ilmatieteen laitoksen tietopalvelu toimintaansa ja voi myös 
pysyä Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenenä. Nimi päätettiin muuttaa jäsenlistaan 
muotoon ”Ilmatieteen laitos”. 

 
7. Kuulumiset kirjastoverkkopäivästä (6.5.2009) 
 

Puheenjohtaja kertoi pitäneensä n. 15 minuutin puheenvuoron kirjastoverkkopäivillä 
jäsenistöltä saamansa palautteen perusteella. Tilaisuudessa esitetty kalvosarja on 
tarkoitus laittaa verkkoon. Verkossa on olemassa myös linkki kaikkiin 
kirjastoverkkopäivän esityksiin, joka voidaan laittaa verkkosivuille.  
 
Keskusteltiin kirjastoverkkopäivilläkin esillä olleesta KDK – hankkeesta (Kansallinen 
digitaalinen kirjasto). Hankkeen myötä valmistuvan verkkopalvelun olisi tarkoitus 
avata pääsy kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisiin aineistoihin ja palveluihin.  
Keskusteltiin KDK:n käyttöliittymästä ja mahdollisista yhteyksistä esim. PrettyLibiin. 
 

8. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat 
 
Jarmo Saarikko kertoi osallistuneensa FinELib -päivään jossa oli esitelty 
mielenkiintoinen tutkimus e-kirjojen käytöstä. Tutkimus on saatavilla JISC:n sivuilta 
(www.jiscebooksproject.org), linkki esitykseen on saatavilla FinELib:n sivuilta 
(www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/esityksia2009.html). Keskusteltiin 
e-kirjoista ja niiden tiedostomuodoista. Todettiin, että avoimia standardeja ei vielä ole 
mutta jossain vaiheessa on varmasti tulossa laite jonka avulla voidaan lukea kaikkia 
tiedostomuotoja. Saarikko kertoi myös FinElib – päivillä kuulemastaan Vaasan 
tiedekirjasto Tritoniaa koskevasta esityksestä. 
 
Kristiina Asp kertoi kutsusta kirjastojohtajien neuvottelupäiville Joensuuhun 1-
2.10.2009, todettiin, että neuvottelupäiville voi halutessaan osallistua useampikin 
työvaliokunnan jäsen. Teemana kirjastojohtajien neuvottelupäivillä on osaaminen. 
Merja Mehtälä mainitsi, että syksyllä on tulossa kokoelmakarttaseminaari. 
 
Jarmo Saarikko mainitsi, että Tietopäivien 2. päivän esitys, puhujana Liz Blankson-
Hemans on saatavilla osoitteessa http://quantum.dialog.com/. Sivuilta löytyy myös 
erilaista opiskelumateriaalia sekä maksutonta koulutusta.  
 
Puheenjohtaja mainitsi vielä että toivon mukaan kohdassa 8 läpikäydyt asiat 
kirjattaisiin jatkossa wikiin, jotta emme joutuisi käyttämään kokousaikaa näihin. 
 
 
 
 

http://quantum.dialog.com/


9. Syyskokouksen valmistelun tilanne (Patentti- ja rekisterihallitus) 
 
21.10 järjestettävän syyskokouksen tila on varmistunut: PRH:lta on saatu virallinen 
kutsu. Tarkka kelloaika on vielä päättämättä. Keskusteltiin syyskokoukseen 
kutsuttavista puhujista. Pääaiheista päätettiin seuraavasti: KDK, Rake ja ontologiat. 
Myös kysy kirjastonhoitajalta – palvelua pidetään yhtenä vaihtoehtona. 
 
KDK:n suhteen puheenjohtaja ottaa yhteyttä Rouvariin, jota pyydetään puhujaksi. 
Rake:n kohdalla puhujaksi kutsutaan Nuorteva, puheenjohtaja hoitaa. Ontologiasta 
halutaan käytännön asiaa, Outi Hietanen selvittää pääsisikö Katri Seppälä tai joku muu 
Tkk:lta puhumaan asiasta. Käytännön esimerkkeinä ollaan kiinnostuneita Terve Suomi 
– palvelusta sekä Kysy kirjastonhoitajalta – palvelusta.   

 
10. Erikoiskirjastojen neuvoston strategian uudistaminen ja juridisen aseman selvittäminen 
 
 Puheenjohtaja kertoi havainneensa nykyisen Erikoiskirjastojen neuvoston strategian 

olevan vuodelta 2004, minkä vuoksi asiaa olisi hyvä miettiä uudelleen. Samalla 
voitaisiin ottaa esiin myös neuvoston juridinen asema. Puheenjohtaja ehdotti että 
työvaliokunnan keskuudesta nimettäisiin pienempi ryhmä pohtimaan asiaa. 
Työvaliokunta yhtyi puheenjohtajan näkemykseen. Todettiin, että ryhmään voisi 
kutsua mukaan myös muuta jäsenistöä, olisi hyvä saada mielipiteitä asiasta kentältä 
mahdollisimman erilaisista laitoksista. Ehdotettiin että Armi Länkelin voitaisiin kutsua 
mukaan.  

 
Sovittiin aikataulusta: valmistelevia toimia aletaan tehdä alkusyksystä jolloin hanketta 
voitaisiin esitellä neuvoston syyskokouksessa. Strategia pyritään saamaan valmiiksi 
kevätkokoukseen mennessä. Puheenjohtaja antoi strategian uudistamistyöryhmän 
koollekutsujavastuun varapuheenjohtaja Eila Vainikalle. Strategian 
uudistamishankkeelle pyritään perustamaan verkkoyhteisö. 
 

11. Rake – korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi 
 

Puheenjohtaja kertoi Maria Söderholmin edustaneen Erikoiskirjastojen neuvostoa 
OPM:n kuulemistilaisuudessa jonka aiheena oli Rake-työryhmäselvitys. Puheenjohtaja 
kiitti Söderholmia ansiokkaasta muistiosta. Söderholm kertoi varanneensa saamiensa 
ohjeiden mukaan tilaisuudessa Erikoiskirjastojen neuvostolle mahdollisuuden jättää 
myöhemmin kirjallinen lausunto työryhmäselvitykseen. Söderholm painotti, että 
mikäli OPM:n paperiin halutaan vaikuttaa, on lausunto laadittava ja luovutettava 
eteenpäin ennen juhannusta.  
 
Puheenjohtaja esitti, että lausunnon laatimista varten perustettaisiin pieni ryhmä. 
Sovittiin, että ryhmään kuuluisivat Maria Söderholmin lisäksi Eila Vainikka sekä 
Jarmo Saarikko. Ryhmä laatii luonnoksen valmiiksi 12.6 mennessä, todettiin että 
olennaista tässä vaiheessa on se että lausunto todella saadaan OPM:n paperiin, vaikka 
kaikkiin yksityiskohtiin ei ehdittäisikään puuttua. 

 
12. Muut mahdolliset asiat 
 

Puheenjohtaja kertoi selvittäneensä verkkosivujen uudistamista. Kirjasto.fi – sivusto 
kävisi periaatteessa, mutta yhteistyö ei välttämättä olisi ihan helppoa esim. tuen 



saamisen suhteen. Sovittiin, että Jarmo Saarikko perustaa neuvoston wikin Helsingin 
yliopiston wiki -palveluun, jossa ovat myös Kansalliskirjaston sekä FinELib -
konsortion wikit. Saarikko kehotti työvaliokunnan jäseniä luomaan omat tunnukset 
(esim. sähköpostiosoite) Helsingin yliopiston wikiin ja ilmoittamaan asiasta 
Saarikolle, joka voi jatkossa liittää tunnukset perustettavaan yhteisöön. Osoite on 
http://wiki.helsinki.fi.  
 
Eila Vainikka muistutti, että työvaliokunta on perinteisesti järjestänyt 
koulutustilaisuuksia muutaman vuoden välein ja syksyllä olisi taas hyvä päästä 
suunnittelemaan asiaa. Aiheita voi siis käydä miettimään.   
 

13. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous päätettiin järjestää tiistaina 1.9.2009 klo 13:00 alkaen, paikkana 
 Svenska Litteratursällskapet i Finland, Ritarikatu 5 (Kruunuhaka).  

 
14. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:35. 
 

 
 

http://wiki.helsinki.fi/

