
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen neuvoston kokous 2/2018 

Aika: 14.9.2018 klo 14-16 

Paikka: Celia, Iiris-keskus, Marjaniementie 74, kokoushuone Cely 

Paikalla: Eeva Paunonen (pj.), Tiina Helamaa (siht.), Johanna Vesterinen, Tuija Siimes, Leena 

Kärkkäinen  

Poissa: Cecilia af Forselles, Soile Hakonen 

 

1. Kokouksen avaus 

- Avattiin kokous klo 14.09 

2. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksyttiin esityslista 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN_1_2018_p%C3%B6yt%C3%A4kirja.pdf 

- Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja 

4. Jäsenasiat 

-Kati Haanpää on vaihtanut työpaikkaa ja näin ollen ei kuulu enää neuvostoon. Päätetiin kysyä 

varajäsen Timo Matoniemeä mukaan neuvostoon loppukaudeksi. 

- Neuvoston varapuheenjohtajaksi loppukaudeksi valittiin Johanna Vesterinen Varastokirjastosta 

5. Kuulumiset työryhmistä ja tapahtumista 

 Kirjastosektoreiden edustajien kokous Kansalliskirjastossa 20.6.18 

- Kokouksen lopullinen pöytäkirja ei ole vielä tullut 

- Kokouksessa esiteltiin kirjastoverkkopalveluiden toimintaa viime vuonna sekä tämän 

vuoden suunnitelmia, joihin kuuluu lukuisia kärki- ja kehittämishankkeita. Lisäksi käytiin 

läpi Kansalliskirjaston taloutta, joka edennyt suunnitelman mukaisesti. 

- Poimintoja muiden sektorien kuulumisista: Suomen yliopistokirjastojen neuvosto on 

uuden strategian myötä vaihtanut nimeään verkostoksi ja lyhenne on FUN. AMKIT-

konsortion sisällä KOHA:n käyttöönotto on työllistänyt ja haasteena digitalisoituminen 

sekä oppilaitosrajat rikkovien opintokokonaisuuksien suorittamisen mahdollistaminen. 

Yleisissä kirjastoissa uusi laki on muuttanut toimintakenttää, tullut alueelliset 

kehittämiskirjastot, Aket (9kpl) ja valtakunnallinen kehittämiskirjasto (Vake). Lähes 

kaikki yleiset kirjastot ovat ottamassa Finna-verkkokirjaston käyttöön. 

 

 Kirjastojärjestelmäkilpailutus 

- Tällä hetkellä on kolme erillistä hankintaryhmää; Lumikko-projekti (Saas), jossa 

mukana mm. TY ja HY ja muita Helka-kirjastoja. KOHA-projektissa mukana 

Kansalliskirjasto ja mm. Varastokirjasto. Aalto yliopistolla lisäksi käynnissä oma 

hankintaprojekti Saas-pohjaisena.  

- CSC:n esiselvitys kirjastojärjestelmien yhteentoimivuuden tulevista vaatimuksista 

https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN_1_2018_p%C3%B6yt%C3%A4kirja.pdf
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTICTOR/2018_09_03+Korkeakoulujen+tietohallinto-+ja+ICT-ohjausryhma?preview=%2F68260631%2F75735151%2F2018-09-03_Liite_6+Kirjastojarjestelmien+yhteentoimivuusvaatimuksia+koskeva+esiselvitys.docx


 

 Finna ja PrettyLib -kuulumiset 

- PrettyBit Oy myytiin Open Library Solutionille viime vuoden lopussa ja OLS on 

markkinoinut PrettyLib-asiakkaille omaa Mikromarc-järjestelmäänsä. PrettyLib-

järjestelmän ylläpito loppuu ilmeisesti muutaman vuoden kuluessa. Lisää tietoa asiasta 

saadaan toivottavasti Mikromac-päivillä 8.-9.11. 

- Erikoiskirjastoilta tiedusteltiin aiemmin syksyllä kiinnostusta Finnaan. Huolena oli mm. 

resurssien vähäisyys, järjestelmien yhteensopimattomuus ja tulevat kustannukset. 

Finna-ryhmä oli kokoontunut 6.9. ja tavoitteena on, että Finnaan voidaan ottaa vuonna 

2019 mukaan uusia (OKM:n ulkopuolisia) asiakkaita. Hinnoittelumallia tarkennetaan 

marraskuun loppuun mennessä.  

- PrettyLibiin ei ole ilmeisesti tulossa rajapintaa Finnaan. 

- Finnan Kiwi-sivuilta löytyy lisää tietoa 

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Palveluun+liittyminen 

 

- Pohdittiin, että olisi hyödyllistä tietää erikoiskirjastojen kirjastojärjestelmien ja 

henkilöstön tilanteesta. Päätettiin, että sihteeri edistää asiaa ja tekee Webropol-

kyselyn syksyn aikana. 

 

 Kirjastot.fi-koordinaatioryhmän kokous 

- Kirjastot.fi:n ohjausryhmä korvattiin koordinaatioryhmällä, joka linjaa 

verkkopalveluiden toiminnan kehittämistä. Sihteeri osallistui ensimmäiseen 

kokoukseen, jonka pöytäkirja täällä: https://www.kirjastot.fi/koordinaatioryhman-

muistio-6-6-2018 

 

 STKS:n Erikoiskirjastotyöryhmä 

- Ryhmälle ei ilmeisesti löytynyt innokkaita osallistujia. 

6. Erikoiskirjastojen verkoston vuosikokous 

- Sovittiin kokous alustavasti pidettäväksi Iiris-keskuksessa 12.12. alkaen klo 12 

- Mietittiin aiheita, joita voisi olla esim. Koha-järjestelmän esittely, Kansalliskirjaston 

puheenvuoro (kirjastoverkkopalvelut ja Melinda) sekä selkokieli tai saavutettavuus. 

- Sovittiin, että Eeva on yhteydessä Kansalliskirjastoon ja Kirsi Ylänteeseen ja Tiina edistää 

Kohaa. 

7. Tulevia tapahtumia 

- KINE Vaasassa 11.-12.10. 

- Viron Kansalliskirjaston 100-vuotiskonferenssi 25.–26.10. Ohjelma. 

- Informaatioalan Akateemisten kirjamessuseminaari 26.10. 

- Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:n syysseminaari 26.10. 

- Stadin työväen kirjallisuuspäivät 9.–11.11 

- OKM kirjastopäivät 7. –8.11. 

  

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Palveluun+liittyminen
https://www.kirjastot.fi/koordinaatioryhman-muistio-6-6-2018
https://www.kirjastot.fi/koordinaatioryhman-muistio-6-6-2018
http://centennial.nlib.ee/programme


8. Muut asiat 

- Varastokirjaston johtokuntaan kaudelle 1.3.2019–28.2.2022 pyydetään ehdokkaita 1.12. 

mennessä. Ehdokkaita pyydetään nimeämään kaksi, mies- ja naisehdokas 

- Nykyinen jäsen Minna von Zansen on halukas jatkamaan, mutta sihteeri laittaa vielä pyynnön 

verkoston s-postilistalle. 

 

9. Seuraava kokous 

- Tarvittaessa loka-marraskuun vaihteessa, puheenjohtaja ehdottaa aikoja. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

- Päätettiin kokous klo 16.00 


