
 

 

 

Aika: keskiviikko 20.9.2017 klo 13 - 15 

Paikka: Lastensuojelun Keskusliitto, Armfeltintie 1 

 

Paikalla: Soile Manninen (pj), Erkka Rautio, Tiina Helamaa (siht.), Riitta Autere, Tuija Siimes 

Poissa: Eeva Paunonen, Cecilia af Forselles, Soile Hakonen 

  

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous klo 13.20 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista 

 

3. Edellisen neuvoston kokouksen 2/2017 (3.3.2017) pöytäkirjan hyväksyttiin 

https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN_2_2017_pk_final.pdf 

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirjaa 

- Erkka R. kertoi, että käyttäjäkyselyn osalta oli päätetty seurata kirjastot.fi:n tilannetta ja edetä vasta 

myöhemmin tarvittaessa. 

- Minna-Liisa Kivinen Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluista olisi mahdollisesti tulossa seuraavaan 

neuvoston kokoukseen kertomaan kirjastojärjestelmähankinnan etenemisestä. 

- Keväällä järjestetty verkoston kirjastojärjestelmäpäivä sai kiitosta. 

 

4. Työryhmänimitykset 

- Tiedonhallinnan ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi Jarmo Saarikon tilalle kaudelle 2017–2020 

nimitettiin Outi Örn Valtioneuvoston kansliasta. 

- Seuraavassa kokouksessa käsitellään Kansalliskirjaston koordinoimien kuvailuryhmien uudet jäsenet. 

Kiinnostuneita henkilöitä haetaan syksyn aikana. 

- Todettiin, että Jarmo Saarikko on ollut varajäsenenä Kansalliskirjaston ohjausryhmässä eli myös tähän 

pitänee valita uusi edustaja. 

 

5. Kuulumiset työryhmistä ja tapahtumista 

Avoimuutta ja rajoituksia – miten uudistuva lainsäädäntö haastaa kirjastoja? 

3.4.2017 Tieteiden talo. Seminaarin materiaalit: 

http://www.stks.fi/asiakirjat/koulutustenmateriaalit/materiaalit-kirjastojuridiikka 

- Tilaisuudessa tietosuoja-asiat pinnalla, kirjastojen kannalta olennaista uudessa tietosuoja-asetuksessa 

henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen.  

- Soile Mannisen artikkeli seminaarista julkaistu Signumissa 2/2017: 

https://journal.fi/signum/article/view/65500 

 

Sektorikokous 15.6.2017 Kansalliskirjastossa (Soile M). Esityslista: 

https://www.kiwi.fi/display/yhteistyo/Sektorikokous+2017-06-15 

https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN_2_2017_pk_final.pdf
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- Kokouksessa keskusteltiin mm. Kansalliskirjaston organisaatiouudistuksesta sekä Varastokirjaston 

yhdistämisestä Kansalliskirjastoon. Päätöstä ei ole vielä tehty, mutta yhdistäminen näyttää 

todennäköiseltä. 

- Kansalliskirjaston resurssien vähenemisen vuoksi Kirjastoverkkopalvelut ei enää toteuttanut kansallista 

loppukäyttäjäkyselyä vuonna 2016. AMK-sektori on toteuttanut kyselyn omalla sektorillaan kirjastojen 

voimin. 

- Kuulumisia muilta sektoreilta:  

- AMKIT: Ajankohtaisia asioita ovat julkaisuarkisto Theseuksen visio ja tulevaisuuden 

kehittäminen sekä kirjastojen kirjastojärjestelmän hankinta. 

- SYN: Käynnissä uuden strategian laatiminen sekä uuden kirjastojärjestelmän hankinta. 

- Yleiset: Kirjastolaki on tullut voimaan ja kirjastoilla into kehittää palveluita uuden lain pohjalta. 

Maakuntakirjastot ovat korvautuneet alueellisilla kehittämiskirjastolla. 

 

KDK-ohjausryhmä (Erkka) 

Pöytäkirja: http://www.kdk.fi/images/tiedostot/muistio_30_5_2017.pdf 

- Ryhmän toimikausi alkaa olla lopuillaan. Kevään kokous pidettiin yhdessä Avoin tiede ja tutkimus -

strategiaryhmän kanssa. 

- KDK-työstä ollaan teettämässä vaikuttavuuden arviointi, jonka toteuttaa Tempo Economics Oy.  

- KDK- ja ATT-kokonaisarkkitehtuurityö on käynnistetty, ministeriö on kilpailuttamassa konsulttia 

kokonaisarkkitehtuurityöhön.  

 

6. Vuosikokous 

- Aika: 30.11. klo 13-16 

- Paikka: Varattiin alustavasti Väestöliiton kokoustila, Tiina tarkistaa onko riittävän suuri. Muita, joilta 

voitaisiin tiedustella: SKS, Valtioneuvosto, Hakaniemen ranta 6, Celia. 

- Teema: Pohdittiin vuosikokouksen aiheita, joita voisivat olla esim. tietosuoja-asetus, faktantarkistus 

(Faktabaari), Kansalliskirjaston puheenvuoro (esim. Varastokirjaston tilanteesta), jonkin monitoimitilaan 

siirtyneen organisaation toimitilaesittely. Soile edistää ohjelmaa ja kysyy puhujia. 

 

7.  Tulevat tapahtumat 

Vaikuta tai kuole – arvoa vaikuttavuudesta -seminaari 

ma 25.9.2017 Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, Marjaniementie 74, Helsinki 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/vaikuta-tai-kuole-arvoa-vaikuttavuudesta-seminaari 

  

Kuvailun tiedotuspäivä ke 27.9. klo 10–16 Helsingissä. 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/kuvailun-tiedotuspaiva-2792017 

  

Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Turussa 

19.–20.10.2017 (ilm. viim. 29.9.) 

https://kineturku2017.wordpress.com/ 
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Kirjastoverkkopäivät 24.–26.10.2017 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/kirjastoverkkopaivat-2017 

 

8.  Muut asiat 

 

Eduskunnan kirjaston ja Varastokirjaston johtajien paikat ovat olleet haussa. 

 

Soile M. luennoi erikoiskirjastoista Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-

ohjelman opiskelijoille ma 9.10. 

 

Patentti- ja rekisterihallitus muuttaa marras-joulukuussa. Uusi osoite on Sörnäisten rantatie 13. 

 

9. Seuraava kokous 

Tiistaina 7.11. klo 13–15 Työväenliikkeen kirjastossa.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 14.45. 

 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/kirjastoverkkopaivat-2017

