
Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunta Pöytäkirja  5/2009 

13.9.09  

________________________________________________________________________________ 

Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunnan kokous 

Aika 1.9.09 klo 13-16 

Paikka Svenska Litteratursällskapet i Finland 

 Osoite: Ritarikatu 5 

 

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja kokouksen avaus 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Ranta, joka avasi kokouksen. 

2. Kokouksen sihteerin valinta 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Maria Söderholm Yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimuslaitoksesta. Outi Hietanen Merenkulkulaitokselta valittiin työvaliokunnan sihteeriksi 
Kristiina Aspin siirryttyä toisiin tehtäviin. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

4. Edellisen kokouksen (4/2009) pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja on esillä EriK -wikisivuilla 
(http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Erikoiskirjastojen_neuvosto).  

6. Valtion tuottavuusohjelma 

Kokouksen vieras, Säteilyturvakeskuksen tietopalvelusta Armi Länkelin esitteli valtion 
tuotavuusohjelmaa ja erityisesti sektoritutkimuslaitosten tieto- ja kirjastopalveluiden 
näkökulmasta. Hän mm. toi esille, että kirjasto- ja tietopalvelut haluttaisiin ulkoistaa 
tuottavuusohjelman nimissä muiden nk. tukipalveluiden kanssa. Materiaaleina hänellä oli 
mm. Valtioneuvoston kanslian julkaisu Sektoritutkimustyöryhmän mietintö vuodelta 2006 
http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=250401). Hän esitti, että 
erikoiskirjastopäivänä käsiteltäisiin rakenteellisten muutosten vaikutusta kirjasto- ja 
tietopalveluihin.  

 
Työvaliokunta kannatti Armin esitystä ja päätti, että vielä tämän vuoden puolella pidetään 
erikoiskirjastojen päivä, jonka aiheena on rakenteellisten muutosten asettamat haasteet 
kirjastoille, taustaorganisaatioille ja asiakkaille. Kts myös liite 2, Ritva Hännisen esitys 
päivän teemasta. 

Valiokunta nimesi työryhmäksi: Ritva Hännisen (Ilmatieteen laitos, kokoonkutsuja), Armi 
Länkelinin (Säteilyturvakeskus), Jarmo Saarikon (Metla) ja Maria Söderholmin (YTK/TKK). 

 
Neuvosto kävi aiheesta vilkkaan lähetekeskustelun ja päätti, että eri organisaatioiden 
rakenteelliset muutokset tieto- ja kirjastopalveluihin huomioidaan erikoiskirjastojen 
neuvoston strategiatyössä. 
 

7. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokouksen (21.10) valmistelu. Ohjelmaluonnos liite 4. 

http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=250401


Keskustelun tuloksena päädyimme poistamaan ontologioita koskevan esityksen. Lisäksi 
Kansallisarkiston pääjohtajan Jussi Nuortevan tilalle päätettiin tiedustella kirjastojen 
rakenteelliseen kehittämiseen liittyen puhujaksi Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajaa Kai 
Ekholmia. Ellei ajankohta sovi Kai Ekholmille, tiedustellaan Helsingin yliopiston kirjaston 
kehittämisjohtaja Kaisa Sinikaraa.  

8. Ajankohtaiset asiat, jäsenasiat, koulutukset ja tapahtumat 

RAKE - Kokouksessa todettiin, että Erikoiskirjastojen neuvosto antoi lausunnon OPM:n 
luonnokseen yliopistokirjastojen ja kansalliskirjaston rakenteellisesta kehittämisestä. 
Totesimme kokouksessa, että seuraamme asian etenemistä, että voimme antaa lausunnon 
lopullisesta työryhmämuistiosta. (Syyskuun työvaliokunnan kokouksen jälkeen OPM on 
julkaissut "Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020. Korkeakoulukirjastojen 
rakenteellinen kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi" -työryhmämuistion, jonka 
liitteessä 7 on huomioitu joitakin Erikoiskirjastojen neuvoston esille nostamia seikkoja: 
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Korkeakoulukirjastot_digitaaliseksi_palveluverkoksi.html) 

Strategiauudistus - Työvaliokunta on aloittanut valmistelutyön Erikoiskirjastojen neuvoston 
strategian uudistamiseksi. Työn edetessä työvaliokunta päätti, että strtegiaan liittyen 
pidetään seminaari ennen kuin strategian sisältöä ryhdytään varsinaisesti työstämään. 
Wiki-sivuston luominen Erikoiskirjastojen neuvostolle auttaa osaltaan strategian 
uudistustyötä.   

Jäsenasioissa muutoksia: 

- Kuurojen Liiton yhteyshenkilöksi Taija Saarinen Ilona Leppäsen tilalle. 

-Valtiovarainministeriön poistaminen listalta (ei yhteyshenkilöä toistaiseksi). 

- Kelan yhteyshenkilö vaihtunut: Jyrki Pappila Irma Kivelän tilalle. 

- Kepan yhteyshenkilö muuttuu, mutta ei vielä valittu. 

-Korjaukset on ilmoitettu Pasi Juttulalle varastokirjastolla oleville sivuille korjattaviksi. 

7. Muut mahdolliset asiat 

Wiki-sivut: tilanne - Jarmo Saarikko ja Janne Ranta kertoivat, että sivut voidaan perustaa 
joko kstot.fi:n alle tai Helsingin yliopiston alaisuuteen. Kstot.fi on osoittautumassa 
soveltuvammaksi erikoiskirjastojen neuvostolle.  

Sini Rajaniemi haluaa tehdä gradun erikoiskirjasto-aiheesta, toivoo ehdotuksia/ajatuksia 
teemasta (liite1) - Keskustelimme gardu-ajatuksesta ja pidimme sitä tervetulleena. 
Katsoimme, että liitteessä Elina Laten esille nostamat ajatukset ja tutkimuskysymykset 
vastaavat erittäin hyvin erikoiskirjastojen tutkimustarpeisiin.  

Tiedoksi: Kansalliskirjaston palvelukysely kirjastoille+loppukäyttäjille suunnattu kysely 2010 
(liite 3). 

8. Seuraava kokous (aika ja paikka) 

Seuraava kokous pidetään Suomen pankissa 14.10, klo 13.30. 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja Janne Ranta päätti kokouksen. 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Korkeakoulukirjastot_digitaaliseksi_palveluverkoksi.html

