
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen neuvoston kokous 1/2020 

 

Aika: 10.1.2019 klo 13.30-15 

Paikka: Väestöliitto (Kalevankatu 16), kokoustila Aino 

Paikalla:  

Tiina Helamaa (Väestöliitto), Katja Hilska-Keinänen (paikalla klo alkaen 13.55, Suomen 

ympäristökeskus), Heli Kautonen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), Katri Koivunen 

(Lastensuojelun keskusliitto), Hannu Kylkisalo (RSKK/Kriminologinen kirjasto), Maija Maronen 

(Tilastokeskus), Johanna Vesterinen (Varastokirjasto), Pirjo Vuorio (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos) 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous klo 13.35. Kokouksen puheenjohtajana kohtaan 4 asti Tiina Helamaa. 

Järjestäytymiskokouksen aluksi pidettiin esittelykierros ja todettiin paikallaolijat. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Käytiin läpi sekä edellinen verkoston vuosikokouksen pöytäkirja että neuvoston viimeisin 

pöytäkirja ja hyväksyttiin molemmat. Todettiin, että verkoston vuosikokouksen pöytäkirja on vielä 

allekirjoituskierroksella. 

4. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Valittiin neuvoston puheenjohtajaksi Heli Kautonen Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta. 

Varapuheenjohtajana jatkaa Johanna Vesterinen Varastokirjastosta ja sihteerinä Tiina Helamaa 

Väestöliitosta. 

Todettiin, että käyttöoikeudet kirjastot.fi -alustalle pitää päivittää. 

5. Kuulumiset työryhmistä ja tapahtumista 

- Katri Koivunen kertoi, että Tiedonhallinnan ohjausryhmässä on pohdittu erityisesti, miten 

ohjausryhmän toimintaa voisi kehittää ja mikä olisi ryhmän järkevä kokoonpano. 

Neuvosto pohti lyhyesti, miten Kansalliskirjasto voisi palvella erikoiskirjastokenttää muissa kuin 

Finna ja Melinda -asioissa ja miten erikoiskirjastot voisivat hyödyntää enemmän ohjausryhmään 

osallistumista. 

- Tiina Helamaa kertoi, että Kirjastot.fi-koordinaatioryhmän viime kokouksessa oli mm. konsultin 

johdolla pohdittu kirjastot.fi-sivuston eri sisältöjen tärkeyttä. Sivustolle on tulossa 

konseptiuudistus, jota varten sisältöjä ja käyttöä analysoidaan. 

Tiina myös ilmoitti, että jos jollakulla on kiinnostusta osallistua koordinaatioryhmän toimintaan, 

niin jäsentä voisi vaihtaa.  

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=58493320
https://www.kirjastot.fi/koordinaatioryhma?language_content_entity=fi


- Sitran järjestämä Megatrendit-tapahtuma oli ollut mielenkiintoinen ja trendeistä on julkaistu 

myös selvitys. Kirjastoja läheltä liippaa ainakin verkostojen tärkeys ja tutkitun tiedon tarve 

päätöksenteossa. 

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

- Todettiin, että tämän vuoden pääpaino tulee olemaan uuden strategian laatiminen. Ja sen 

ohessa muut normaalit tapahtumat, kuten vuosikokouksen järjestäminen. Ei laadita varsinaista 

toimintasuunnitelmaa vaan reagoidaan tarvittaessa esiin nouseviin asioihin. 

- Sovittiin, että puheenjohtajat ja sihteeri suunnittelevat alustavasti, miten strategian tekemisessä 

edetään. Strategia tehdään mm., jotta meillä on näkemys erikoiskirjastojen verkoston roolista 

kirjastokentällä tulevaisuudessa. 

7. Tulevat tapahtumat 

- Kansalliskirjaston pyöreän pöydän -tilaisuuteen (17.1.20) osallistuvat Heli Kautonen ja Katja 

Hilska-Keinänen. Päätettiin, että sihteeri kysyy lisäksi edustusta ainakin Celiasta ja Eduskunnan 

kirjastosta. Tilaisuuden teemana on erityisesti vaikuttavuuden arviointi. Sihteeri välittää kutsun 

osallistujille. 

Pohdittiin samalla, miten erikoiskirjastot voisivat saada vertailevaa tietoa toisistaan ja kerätä 

tietoa vaikuttavuudestaan, kun lainausluvut tms. eivät välttämättä kerro mitään. 

8. Muut asiat 

- Johanna kertoi Varastokirjaston viime vuoden olleen hyvin toiminnallinen vuosi ja vielä 

odotellaan lopullisia päätöksiä mahdollisesta yhdistymisestä Kansalliskirjastoon. Tänä vuonna 

ministeri päättää jatketaanko selvitystä yhdistämisestä vai lopetetaanko selvitys kokonaan. 

Ministeri Hanna Kosonen oli vieraillutkin Kuopiossa.  

Helsingin sanomiin on tulossa juttu Varastokirjasto, jota jäämme innolla odottamaan. (Lisäys: juttu 

ilmestyi 11.1, mutta on maksumuurin takana verkossa.) 

9. Seuraava kokous 
Sovittiin kevään kokoukset:  
25.3. klo 14-16 SKS, Hallituskatu 1 
25.5. klo 13-15 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Vernissakatu 2a (3. krs) 
 

Puheenjohtaja ja sihteeri Skype-kokoustavat strategian tiimoilta 5.2. 
Sovitaan koko neuvoston kokous strategian työstämiseksi myöhemmin. 
 

10. Kokouksen päättäminen 

- Päätettiin kokous klo 14.54 

https://www.sitra.fi/en/topics/megatrends/#megatrends-2020
https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2020/
https://dynamic.hs.fi/a/2020/varastokirjasto/

