
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 2018 

Aika: keskiviikko 12.12.2018 klo 12-15 
Paikka: Iiris-keskus, Marjaniementie 74 (Helsinki) 

1. Kokouksen avaus 

Neuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.23 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eeva Paunonen (Celia) ja sihteeriksi Tiina Helamaa 
(Väestöliitto) 

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo Vuorio (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos) ja Lauri Lehmuskenttä (Lastensuojelun keskusliitto) 

4. Asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen asialista 

5. Verkoston toiminta vuonna 2018 neuvoston pj. Eeva Paunonen ja paikalla olevat 
työryhmien edustajat 

Puheenjohtaja esitteli toimintakauden ja kansallisten työryhmien edustajat kertoivat omien 
ryhmiensä toiminnasta.  

TYÖRYHMÄT 

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA) 
- Eeva Paunonen esitteli Kumean toimintaa ryhmän puolesta. Kumean toimikausi on nyt 
2018–2019. Se tekee kirjastoille ohjeita eri aineistotyyppien luettelointia varten. Äänikirjat, 
elokuvat, videotallenteet ja pelit ovat saaneet RDA-ohjeet. Kumea päivittää Marc21 RDA-
sovellusohjetta ja tekee ajantasaisia esimerkkejä helpottamaan käytännön luettelointia. 
sekä seuraa Marc21 -formaatin kehitystä ja tekee yhteistyötä Sisällönkuvailuryhmän ja 
Kuvailustandardiryhmän ja Muusan kanssa. Vuonna 2018 kommentoitiin kuvailun 
keventämiseen liittyviä kenttiä Kuvailustandardiryhmän pyynnöstä. Nykyisin suurimmalla 
osalla kirjastoja on asiakaskäyttöliittymänä Finna ja KUMEA on parin viimeisen vuoden ajan 
tiivistänyt yhteistyötä Finna-tiimin kanssa. 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=21759871 

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä 
- Hannele Dahl, Museoviraston kirjasto: Asiantuntijaryhmä on jakaantunut myös 
pienempiin työryhmiin, kuten UDK-työryhmä ja Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä. 
Asiantuntijaryhmän toimintaan mahtuisi mukaan vielä lisää erikoiskirjastojen edustajia eli 

http://www.kirjastot.fi/erik/edustukset-tyoryhmissa#.WCHMfsm2Xo4
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=21759871


jos kiinnostuneita löytyy, niin mukaan voi liittyä. Ryhmän verkkosivut: 
https://www.kiwi.fi/x/wZKSAw 

Finna Konsortioryhmä 
- Sari Palen Tilastokeskuksesta suositteli tutustumaan Finnaan liittymiseen liittyviin 
materiaaleihin ja sopimuksiin. Ja arveli, että pysyminen lähellä Finnan oletusasetuksia 
helpottaa työtä kirjastoissa, vaikka Kansalliskirjastosta saakin hyvin apua ja tukea. 
Konsortioryhmän verkkosivut: https://www.kiwi.fi/x/-QgXAw 

Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointityöryhmä 
Minna von Zansen Celiasta mainitsi, että OKM ei ole luvannut tukea yhteistä kansallista 
kyselyä kirjastoille, joten niiden aika on ilmeisesti ohi. 

FinElib-ohjausryhmä 
- Ohjausryhmän edustaja ei ollut paikalla, joten Eeva Paunonen kertoi ryhmän toiminnasta 
lyhyesti, esimerkiksi, että hinnan korotukset ovat jälleen olleet joissakin aineistoissa 
melkoisia. https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142 

Lisäksi todettiin, että Erikoiskirjastojen sivuilla on työryhmiä, jotka eivät ole enää 
toiminnassa ja jotka voisi poistaa, kuten Kansallinen digitaalinen kirjasto. Sivujen 
päivityksestä vastaavat neuvoston sihteeri ja puheenjohtaja eli heille voi tarvittaessa 
ilmoittaa muutoksista. 

6. Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten valinta vuodelle 2019 yhden vuoden toimikaudeksi 
(8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä) 

Neuvoston vanhoista jäsenistä jatkavat 
Helamaa Tiina (Väestöliitto) 
Kärkkäinen Leena (Helsingin kaupunki) 
Paunonen Eeva (Celia) 
Siimes Tuija (Työväenliikkeen kirjasto) 
Vesterinen Johanna (Varastokirjasto) 

Uusiksi jäseniksi valittiin 
Karppinen Laura (Tilastokeskus) 
Koivunen Katri (Lastensuojelun keskusliitto) 
Vuorio Pirjo (THL) 

Varajäseniksi valittiin 
Juvonen Suvi (Arkkitehtuuri museo) 
Kylkisalo Hannu (Kriminologian kirjasto) 

7. Muut asiat 
PrettyLib-järjestelmän tulevaisuus ja sen vaikutus erikoiskirjastoihin 
 
Leena Kärkkäinen Helsingin kaupungilta kertoi lyhyesti PrettyLibin tilanteesta ja Vantaalla 
olleesta Open Library Solutionin asiakastilaisuudesta. Tilaisuudessa koottiin sähköpostilista, 

https://www.kiwi.fi/x/wZKSAw
https://www.kiwi.fi/x/-QgXAw
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142


jolla voisi keskustella ja välittää tietoa PrettyLibiin liittyvistä asioista. Listaa ylläpitää Timo 
Matoniemi Kavista. 

Keväällä järjestetään lisää infotilaisuuksia Mikromarcin käytöstä ja siihen sekä PrettyLibiin 
liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä OLS:n yhteyshenkilöihin, jotka ovat:  
- Mikael Bäckman, toimitusjohtaja, puh: 010 820 4041, s-posti: mikael.backman@openlib.fi 
- Christian Kvarnström, puh: 010 820 4042, s-posti: Christian.kvarnstrom@openlib.fi 

Tiina Helamaa esitteli alustavia tuloksia kirjastojärjestelmäkyselystä. Kyselyyn voi vielä 
vastata osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/B3E38843E240AAA0 
Neuvosto pohtii, miten kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa. 

Keskusteltiin, mitä esimerkiksi neuvostolta toivotaan kirjastojärjestelmien suhteen.  
Ideoina esimerkiksi: 
- Vierailun järjestäminen Mikromarcin pääkonttoriin 
- Lista eri järjestelmien plussista ja miinuksista 
- PrettyLib-ryhmä, jossa vaihdettaisiin kokemuksia 
- Erikoiskirjastokimppa tai -konsortio, joka toimisi yhdessä järjestelmähankinnassa 
- Kirjastojärjestelmäpäivän järjestäminen 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30 
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