
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen neuvoston kokous 1/2018 
 

Aika: tiistai 13.2. klo 13–15 

Paikka: Väestöliitto, Kalevankatu 16 

 

Paikalla: af Forselles Cecilia (SKS), Haanpää Kati (Tilastokeskus), Hakonen Soile (Suomen 

Pankki), Helamaa Tiina (Väestöliitto), Kärkkäinen Leena (Helsingin kaupunkiympäristön kirjasto) 

Paunonen Eeva (Celia) ja Vesterinen Johanna (Varastokirjasto) 

Poissa: Siimes Tuija (Työväenliikkeen kirjasto) 

   

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous klo 13.05  

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista 

 

3. Esittäytymiskierros ja neuvoston toimihenkilöiden valinta vuodelle 2018 

Esittäydyttiin ja kerrottiin kuulumisia. Valittiin toimihenkilöt seuraavasti 

Puheenjohtaja: Eeva Paunonen (Celia) 

Varapuheenjohtaja: Kati Haanpää (Tilastokeskus) 

Sihteeri: Tiina Helamaa (Väestöliitto) 

 

4. Edellisen neuvoston kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

5. Vuosikokouksen 2017 pöytäkirja 

Käytiin läpi vuosikokouksen pöytäkirjaa 

- Vuosikokouksessa keskusteltiin keväällä järjestetystä erikoiskirjastojen tietojärjestelmäpäivästä 

ja todettiin, että vastaava tilaisuus kannattaisi järjestää uudelleen. Neuvosto totesi, että vastaavan 

tilaisuuden järjestäminen uudelleen ei kannata näin pian, ehkä myöhemmin. 

 

6. Jäsenasiat 

Ei uusia jäseniä. 

 

7.  Työryhmänimitykset 

Neuvosto päätti esittää Kansalliskirjaston johtokunnan jäseniksi 

- Varsinainen jäsen: Cecilia af Forselles (SKS) 

- Varajäsen: Kirsi Ylänne (Celia) 

 

8. Kuulumiset työryhmistä ja tapahtumista 

Kirjastojärjestelmän hankintaprojekti 

- Cecilia kertoi kuulumisia Kansalliskirjaston koordinoimasta kirjastojärjestelmän hankintaan 

tähtäävästä valmisteluryhmästä. Kansallinen hankintayhteistyö on purkautunut ja tilalle on 

muodostunut kaksi vaihtoehtoista ryhmää, joihin kirjastot voivat halutessaan liittyä. Täältä voi 

https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN_4_2017_pk_final.pdf
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Erik%20verkoston%20vuosikokous%202017_LOPULLINEN_1.pdf


lukea tarkemmin: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/kansalliskirjasto-liittyy-korkeakoulujen-

jarjestelmayhteistyohon-valmistelemaan-avoimen 

 

Varastokirjaston tuoreimmat kuulumiset 

- Johanna kertoi, että Varastokirjaston yhdistymisestä Kansalliskirjastoon oli saatu 23 lausuntoa. 

Viikolla 11 ministeri tekee asiasta hallitukselle esityksen, jonka jälkeen asia etenee 

lähetekeskusteluun ja lopulta eduskunnan käsittelyyn ja päätettäväksi ehkä huhti-toukokuun 

vaihteessa. Tällä hetkellä esityksessä lukee, että Varastokirjaston henkilökunta siirtyisi 

Kansalliskirjaston työntekijöiksi 1.8.2019 alkaen. Tällöin varsinainen muutto tapahtuisi vuonna 

2021. HY:n ehdoton kriteeri yhdistymiselle on ollut Varastokirjaston muutto Mikkeliin. 

Varastokirjaston henkilöstö ei puolla muuttoa. 

- Varastokirjastossa tällä hetkellä noin 97 hyllykilometriä ja lisää aineistoa voi lähettää eli palvelut 

toimivat normaalisti. Tulossa lisäksi kirjastosihteerin paikka auki. (Lisäys: Kirjastosihteeri) 

 

9. Neuvoston toiminta vuonna 2018 

- Sektorikokoukset (pj ja sihteeri osallistuvat) 

- Verkoston vuosikokous marras-joulukuussa 

 

10. Tulevat tapahtumat 

-  Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät (KINE) 2018 syksyllä Vaasassa 11.-12.10.18 

- OKM:n kirjastopäivät luultavasti tänä vuonna. 

- Celia järjestää seminaarin saavutettavuudesta keväällä. 

 

11. Muut asiat 

Kannattaa pysyä kuulolla toukokuussa voimaan tulevasta tietosuoja-asetuksesta ja sen 

vaikutuksista. 

 

12. Seuraava kokous 

Sovitaan seuraava kokous tarvittaessa 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 14.20 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/kansalliskirjasto-liittyy-korkeakoulujen-jarjestelmayhteistyohon-valmistelemaan-avoimen
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/kansalliskirjasto-liittyy-korkeakoulujen-jarjestelmayhteistyohon-valmistelemaan-avoimen
https://haku.valtiolle.fi/Public/Assignment.aspx?guidAssignment=bdd574ca-f3d0-4ef6-b08d-3294e3961a4c

