
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 2017 

Aika: torstai 30.11.2017 klo 13—16 

Paikka: Väestöliitto, Kalevankatu 16 (Helsinki) 

 

Vuosikokoukseen osallistujat: 

af Forselles Cecilia Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
Haanpää Kati Tilastokeskus 
Helamaa Tiina Väestöliitto 
Kontkanen Kristina Helsingin ortodoksinen seurakunta 
Kristiansson Anna-Liisa Kotus 
Kylkisalo Hannu RSKK / Kriminologinen kirjasto 
Manninen Soile IPR University Center 
Matoniemi Timo Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
Muhonen Pirjo VTT 
Nieminen Mervi Helsingin kaupunki / Kasvatus ja koulutus 
Nuikka Marjut Kansallisarkiston kirjasto 
Paavilainen Elisa Suomen ympäristökeskus 
Rautio Erkka Lastensuojelun Keskusliitto 
Salo Anne Kirkkohallitus 
Siimes Tuija Työväenliikkeen kirjasto 
Turunen Vappu Nuorisotiedon kirjasto 
Vesterinen Johanna Varastokirjasto 
Örn Outi Valtioneuvoston kanslia 
 
Kokouksen aluksi Tiina Helamaa kertoi lyhyesti Väestöliiton toiminnasta. 

 
 

1. Kokouksen avaus  

Avattiin kokous klo 13.08. 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta  

Puheenjohtajaksi valittiin Soile Manninen (IPR University Center) ja sihteeriksi Tiina Helamaa (Väestöliitto). 

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta  

Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Siimes (Työväenliikkeen kirjasto) ja 

Elisa Paavilainen (Suomen ympäristökeskus). 

4. Asialistan hyväksyminen  

Hyväksyttiin asialista ja todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen. 

5. Toiminta vuonna 2017 / neuvoston pj. Soile Manninen ja paikalla olevat työryhmien edustajat  

Puheenjohtaja esitteli toimintakauden ja kansallisten työryhmien edustajat kertoivat omien ryhmiensä 

toiminnasta. 

  

https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Erikoiskirjastojen%20vuosi%202017.pdf


TYÖRYHMIÄ 

Kansalliskirjaston johtokunta https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/johtokunta 

- Cecilia af Forselles kertoi, että keskustelu Kansalliskirjaston budjettivähennysten ja aukioloaikojen 

supistusten vaikutuksista on jatkunut. Ensi vuoden budjetti näyttää paremmalta. 

Kirjastojärjestelmän hankintaa valmistelevat työryhmät 

- Cecilia af Forselles: Toteutettu markkinatutkimus, jonka mukaan tarjolla olevat järjestelmät ovat hyvin 

erilaisia, eikä mikään niistä vastaa kaikkiin vaatimusmäärittelyissä esitettyihin tarpeisiin. Kirjastojen tarpeet 

jakaantuvat karkeasti kahteen päälinjaan eli toisille tärkeää elektronisten aineistojen hallinta ja toisille taas 

painettujen. Kaikki pitävät tärkeänä yhteisiä rajapintoja muihin järjestelmiin. Seuraavaksi pohdittava 

jatketaanko yhtenä ryhmänä vai jakaannutaanko pienempiin ryhmiin. Voyager-kirjastojärjestelmä pysyy 

käytössä enintään vuoteen 2022. 

FinELib ohjausryhmä https://www.kiwi.fi/display/finelib 

- Ei edustajaa paikalla 

Tiedonhallinnan ohjausryhmä https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=94587221 

- Outi Örn kertoi, että on tehty selvitys erikoiskirjastojen kiinnostuksesta liittyä Melindaan. Kyselyyn 

osallistuneista 14 tahoa oli kiinnostunut mukaantulosta. Mitään etenemispäätöksiä ei ole vielä tehty eli 

jatko auki mm. liittymismallien suhteen.  

Finna 

- Outi Örn: Painopisteenä tänä vuonna yleiset kirjastot sekä palvelujen ja hallintaliittymän kehittäminen. 

Ulkoasu-uudistus on tulossa ja muitakin uusia palveluja. EU:n esteettömyysdirektiivi ja tietosuoja-asiat ensi 

vuoden agendalla.  

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473 

- Ei edustajaa paikalla. Verkostoon kaivataan toista erikoiskirjastojen edustajaa. 

Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä http://wiki.helsinki.fi/display/arvi/Arwi 

- Ei edustajaa paikalla 

Kansallinen käyttäjäkysely työryhmä 

- Ei ole kokoontunut 

Varastokirjaston johtokunta http://www.varastokirjasto.fi/tehtava-ja-tavoitteet/johtokunta/ 

- Ei edustajaa paikalla 

Kirjastot.fi 

- Soile Manninen kertoi ohjausryhmän työn päättyvän tämän vuoden lopussa. 

KDK ohjausryhmä http://www.kdk.fi/index.php/fi/ 

- Erkka Rautio: Tulossa kolmannen vaiheen loppuraportti tammikuussa. KDK-hankkeen jatkosta ei vielä 

tietoa, mutta toivetta ainakin koordinointivastuun jatkosta on. 

STKS:n työryhmät http://www.stks.fi/tyoryhmat 

- Erikoiskirjastojen työryhmä ei toimi tällä hetkellä aktiivisesti 

- Kirjastojuridiikan työryhmä: Soile Manninen jatkaa ensi vuonna henkilöjäsenenä, vaikka onkin 

opintovapaalla. Ryhmässä ajankohtaista tietosuojaan liittyvät asiat. 

- Taidekirjastojen työryhmä järjesti tänä vuonna taidekirjastojen pohjoismaisen konferenssin. 

  

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/johtokunta
https://www.kiwi.fi/display/finelib
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=94587221
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473
http://wiki.helsinki.fi/display/arvi/Arwi
http://www.varastokirjasto.fi/tehtava-ja-tavoitteet/johtokunta/
http://www.kdk.fi/index.php/fi/
http://www.stks.fi/tyoryhmat


6. Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten valinta vuodelle 2018 yhden vuoden toimikaudeksi (8 varsinaista 

jäsentä ja 2 varajäsentä)  

Vanhasta neuvostosta jatkavat 
Cecilia af Forselles (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) 
Soile Hakonen (Suomen Pankki) 
Tiina Helamaa (Väestöliitto) 
Eeva Paunonen (Celia) 
Tuija Siimes (Työväenliikkeen kirjasto) 
 
Uusiksi jäseniksi valittiin 
Kati Haanpää (Tilastokeskus)  
Leena Kärkkäinen (Helsingin kaupunkiympäristön kirjasto) 
Johanna Vesterinen (Varastokirjasto) 
 
Varajäsenet: 
Suvi Juvonen (Arkkitehtuurimuseon kirjasto) 
Timo Matoniemi (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) 
 
Nykyinen sihteeri Tiina Helamaa kutsuu neuvoston koolle ensi vuoden alussa.  
 
7. Muut asiat 
- BTJ on ilmoittanut supistavansa kuvailuyhteistyötä ja mm. Aleksi-tietokannan ylläpito päättyy BTJ:n osalta 

vuodenvaihteessa.  

- Alan koulutuksen tilanne: Oulun seudun ammattikorkeakoulu lopettaa kirjasto- ja tietopalvelualan 

koulutusohjelman. Tampereen yliopisto suunnittelee informaatiotutkimuksen oppiaineen jatkamista vain 

maisteriohjelmana.  

- Keskusteltiin keväällä järjestetystä erikoiskirjastojen tietojärjestelmäpäivästä ja todettiin, että vastaava 

tilaisuus kannattaisi järjestää uudelleen. 

8. Kokouksen päättäminen  

Kokous päätettiin klo 14.12 

  

Vuosikokouksen esitykset 

Ajankohtaista Varastokirjastossa - Johanna Vesterinen, Varastokirjasto 
- Varastokirjaston johtaja Johanna Vesterinen esitteli yhdistämisen vaihtoehdot, hyödyt ja haasteet. 
Mahdollisessa yhdistymisessä otettava huomioon mm. kansallinen säilytyspolitiikka ja nykyisen kokoelman 
karsinta, aineiston käyttö ja sen maksullisuus/maksuttomuus, tilat ja henkilöstön tilanne, taloudelliset 
näkökulmat ja varastokirjastotoiminnan tulevaisuus. Melko varmaa, että palvelut ovat jatkossakin 
kirjastoille maksuttomia. Kuopioon voi tällä hetkellä lähettää normaalisti aineistoja. 

Kirjastot faktantarkistuksen tukena - Soile Manninen, Erikoiskirjastojen neuvosto ja Kristiina Hakala, 
Eduskunnan kirjasto 
- Soile esitteli faktantarkistusta yleisesti ja suomalaisen Faktabaarin toimintaa. Faktabaari aktivoituu usein 
ennen vaaleja, ja sen tukena ovat olleet mm. Eduskunnan kirjasto ja Helsingin yliopiston kirjasto. Kristiina 
Hakala Eduskunnan kirjastosta kertoi käytännön faktantarkistustyöstä. 

Tietosuojauudistus ja kirjastot - Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto 
- Pekka esitteli vuonna 25.5.2016 voimaan tullutta EU:n tietosuoja-asetusta, jota ryhdyttävä kansallisesti 

https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/VARK%20KK%20katsaus%2010%202017.pdf
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Kirjastot%20faktantarkistuksen%20tukena.pdf
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/EUTietosuoja-asetusErikoiskirjastop%C3%A4iv%C3%A4t.pdf


soveltamaan viimeistään 25.5.2018. Hyvä muistaa, että tietosuojalaki ei suojaa tietoa vaan yksilöä. 
Olennaisimpia muutoksia esim. osoitusvelvollisuus, ankarat sanktiot, ilmoitusvelvollisuus, asiakkaan 
oikeudet ja, että toimijoilla, joiden ydintehtäviin kuuluu henkilötietojen käsittely, pitää olla 
tietosuojavastaava. 

 

  

 


