
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen neuvoston kokous 2/2020   
Aika: 25.3. klo 14-16  
Paikka: Etäyhteydellä (Adobe Connect) 
 
Paikalla: Tiina Helamaa, siht. (Väestöliitto), Katja Hilska-Keinänen (Suomen ympäristökeskus), Heli 
Kautonen, pj. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), Hannu Kylkisalo (RSKK/Kriminologinen kirjasto), 
Maija Maronen (Tilastokeskus), Pirjo Vuorio (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
 
Poissa: Katri Koivunen (Lastensuojelun keskusliitto), Johanna Vesterinen (Varastokirjasto) 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous klo 14.00 Adobe Connect -yhteydellä  
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, mutta korjataan Katri Koivusen nimi oikein kohtaan 
viisi. (sihteeri korjaa) 
 
4. Kuulumiset työryhmistä ja muista tapahtumista 
- Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaaminen 17.1. (Osallistujat: Heli Kautonen ja Katja Hilska-
Keinänen) 
- Finna-konsortioryhmä (Osallistuja: Heli Kautonen), pöytäkirjat 
- Tiedonhallinnan ohjausryhmä (Osallistuja: Katri Koivunen), pöytäkirjat 
 
Todettiin Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaamisen ja Finna-konsortioryhmän kokouksen 
kuulumiset. Siirrettiin Tiedonhallinnan ohjausryhmän kuulumiset käsiteltäväksi seuraavassa 
neuvoston kokouksessa. 
 
5. Lausuntopyynnöt 
- Suomen Standardisoimisliitto ry:stä on tullut lausuntopyyntö: 
ISO/DIS 690 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and 
citations to information resources. 
Lausunnot (ja mahdolliset kommentit englanninkielellä kommenttilomakkeella) tulee toimittaa 
SFS:ään 27. huhtikuuta 2020 mennessä. 
 
Päätettiin, että puheenjohtaja kostaa lausunnon eli mahdolliset kommentit Heli Kautoselle 17.4. 
mennessä. 
 
6. Tulevat tapahtumat 
- YTK-verkoston workshop ke 22.4.2020-> siirtyy syksyyn (teemana vaikuttavuus) 
 
Uusi aika YTK-workshopille on näillä näkymin 7.10. klo 12-16. 
 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=152830933
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=142771402


- Verkoston vuosikokous 
 
Puheenjohtajat ja sihteeri valitsevat ensi kokoukseen mennessä päivämääräehdotukset ja 
jatketaan aiheesta silloin. 
 
7. Muut asiat 
Kysely verkoston jäsenille kirjastojärjestelmätilanteesta. 
 
Keskusteltiin kyselyn toteuttamisesta ja sovittiin seuraavaa: 
- Puheenjohtaja tekee Google Forms -työkalulla ehdotuksen ja laittaa muille katsottavaksi. Sihteeri 
lupasi etsiä edellisen verkoston kyselyn esimerkiksi ja malliksi. 
- Ajatuksia lyhyen kyselyn aiheiksi: ketkä Finnassa, mitä kirjastojärjestelmiä käytössä tai 
harkinnassa, onko käytössä julkaisuarkistoja? 
- Mahdollisesti voisi koota yhteystietolistaa kirjastoista, joilta voisi kysyä kokemuksia 
kirjastojärjestelmän vaihdoista. 
- Kyselystä voisi saada lisäksi yhteenliittymiä aikaiseksi esim. KOHA:n hankintaan. 
 
8. Seuraava kokous 
25.5. klo 13-15 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Vernissakatu 2a (3. krs). 
 
- Tarkennetaan lähempänä, että pitääkö olla etänä. Mikäli pidetään etänä, niin puheenjohtaja 
hoitaa yhteydet esim. Adobe Connectilla. 
- Kokousasioiden jälkeen jatketaan strategiatyötä. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 14.40 ja jatkettiin verkoston uuden strategian tekemistä työpajamuotoisesti. 


