
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen neuvoston kokous 4/2020   
Aika: 27.8. klo 13-15  
Paikka: Etäyhteydellä ja SKS:n juhlasalissa 
 

Paikalla: Tiina Helamaa, siht. (Valtioneuvoston kanslia), Katja Hilska-Keinänen (Suomen 
ympäristökeskus), Heli Kautonen, pj. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), Katri Koivunen 
(Lastensuojelun keskusliitto), Hannu Kylkisalo (RSKK/Kriminologinen kirjasto), Maija Maronen 

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

PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 

Todettiin paikalla ja etänä olevat ja avattiin kokous klo 13.05 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
4. Kuulumiset työryhmistä ja muista tapahtumista 
Tiedonhallinnan ohjausryhmän muistiot löytyvät verkosta: 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=142771402 
 
Yhteiskunnallisen tiedon kirjastojen (YTK) verkoston kokouksen kuulumisia 

 Verkoston kokouksessa oli päätetty siirtää syksylle suunniteltu workshop myöhempään 
aikaan, kun läsnäolokokoukset ovat taas mahdollisia.  

 Verkostossa oli myös ideoitu Tiedejatutkimus.fi -portaalin tutustumista yhdessä. Miten 
portaalia voisi hyödyntää esimerkiksi julkaisujen näkyvyyden lisäämiseksi.  

 Suunnitteilla on Signumiin kirjoitus avoimesta tieteestä ja siihen liittyvistä palveluista. 

Tähän liittyen saatetaan toteuttaa myös kysely. Katja laittaa myöhemmin lisää tietoa, jonka 
sihteeri välittää koko verkostolle, jotta kaikki kiinnostuneet voivat osallistua.  

 

5. Syyskokokokous 
Kokous pidetään 3.12. iltapäivällä SKS:n tiloissa Hallituskadulla. Järjestetään myös mahdollisuus 
osallistua etänä. SKS:n tiloissa on toistaiseksi maskisuositus. 
 

Teemaidea: poikkeusolot ja miten niistä selvitään  
Ohjelman jatkokehittelyä: 

 Mihin erikoiskirjastojen tietoasiantuntijoiden työpanosta on tarvittu 
koronaviruspandemian aikana,  

o Miten kriisiin on reagoitu? 
o Miten arki on jatkunut kesän jälkeen? 
o Puheenvuorot esim. Varastokirjasto (Johanna hoitaa), Tilastokeskus (Maija hoitaa), 

Eduskunnan kirjasto (Tiina kysyy) ->Pohdittiin voisiko näistä seurata koonti 
Signumiin?  

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


 Kansalliskirjaston puheenvuoro; millä tavoin kansalliskirjasto edistää avoimuutta (Pj.  kysyy 
puhujaa, aihe voi myös muuttua/tarkentua). 

 Strategian esittely. 

 Kyselyn/kyselyiden tuloksia; opinnäytetyön tekijä erikoiskirjastojen palveluista ja verkoston 
omat kyselyt. 

 
Sovittiin, että seuraavan neuvoston kokouksen aiheena vuosikokous ja strategian viimeistely. 

 
6. Tulevat tapahtumat 

 Tiina kertoi, että BMF ry:n seminaari on 30.10. Ohjelma julkistetaan myöhemmin. 

 Heli kertoi, että Finna-konsortioryhmän seuraava työpaja pidetään 18.9.  

 Tiedoksi webinaari: Yhdessä uusiin seikkailuihin – KAM-organisaatiot ja visio metatiedosta 
11.9. https://www.digime.fi/event/metatietovisio-webinaari/ 

 Johanna kertoi mielenkiintoisesta gradusta, joka oli esitelty kirjastojen tietojohtaminen -
verkostossa. Lisää tietoa verkostosta ja gradusta: https://kirjastojentietojohtaminen.blog 

Verkosto järjestää lyhyitä webinaareja syksyn mittaan eri aiheista. 
 

Muistetaan ilmoitella Facebook-ryhmässäkin kaikesta kiinnostavasta! 

 
7. Muut asiat 

 Todettiin, että muutama neuvoston jäsen oli vastannut Kansalliskirjaston 
kirjastoverkkopalveluiden ohjausjärjestelmän arviointikyselyyn. 

 Päätettiin, että tehdään Erik-verkostolle toinen lyhyt kysely, aiheena työ korona-aikana. 
Teemoja mm. etätyöt, suojautuminen ja asiakaspisteiden muutokset, aineiston 
käyttömuutokset, voimavarat, taloudellinen tilanne ja asiakaspalvelun muutokset. 

o Heli valmistelee kyselyn pohjan ja muilta kommentit.  

 Tiedoksi, että ensi vuoden alussa on Signumiin tulossa aiheeksi kirjastojen strategiat, johon 
verkoston strategiatyökin sopii hyvin mukaan.  

 YTK-verkostossa on ideoitu tämän vuoden viimeiseen Signumiin juttua avoimesta tieteestä 
ja siihen liittyvistä palveluista eri organisaatioissa. Katja on luvannut edistää asiaa ja kun 

ilmoitus on valmis, Tiina jakaa sen koko verkostolle tiedoksi.  

 Pohdittiin verkoston logoa ja sen mahdollista uusimista. Todettiin, että liittyy strategiaan ja 
päätetiin siirtää työpajaosioon.  

 Keskusteltiin, miten neuvoston jäsenyydelle käy, jos siirtyy eri organisaatioon. Todettiin, 
että tarvittaessa otetaan mukaan varajäsen, mutta jos sektori pysyy samana, niin 

neuvostossa voi mielellään jatkaa.  

 Varastokirjaston tilanne: Ministeri Saarikko on kuullut Varastokirjastoa ja muita asiaan 
liittyviä tahoja ja lopullinen päätös on tulossa lähiviikkoina.  

 
8. Seuraava kokous 
Seuraava kokous 1.10. klo 10-11.30 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 14.15 ja jatkettiin strategiatyöpajalla. 

https://www.digime.fi/event/metatietovisio-webinaari/
https://kirjastojentietojohtaminen.blog/

