
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen neuvoston kokous 5/2020   
Aika: 1.10. klo 10-11.30  
Paikka: Etäyhteydellä 
 

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, 

paikalla klo 11 alkaen (Ruokavirasto), Johanna Vesterinen (Varastokirjasto) ja Pirjo Vuorio 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
 

PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous klo 10.10 ja todettiin paikallaolijat 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 

Lisättiin muihin asioihin esitys Ruokaviraston liittymisestä verkoston jäseneksi.  
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 Päätettiin, että jatkossa neuvoston pöytäkirjat tulevat automaattisesti hyväksytyksi, jos 
niihin ei tule huomautuksia viikon määräajassa. 

 Seuraavaa kokousta valmisteltaessa nostetaan edellisestä pöytäkirjasta tarvittaessa asioita 
esityslistaan. 

 
4. Strategian viimeistely 
Käytiin läpi neuvoston jäsenten täydennykset ja kommentit strategiaesitykseen.  Viimeisteltiin 

esitystä verkoston syyskokouksessa esiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. 

 Saatiin strategia loppusilausta vaille valmiiksi. Puheenjohtajat ja sihteeri muotoilevat 
tekstiä vielä hieman ja laittavat neuvostolle luettavaksi. 

 

5. Ohjesäännön päivittäminen 
Tarkoitus päivittää ohjesääntö uutta strategiaa ja nykytilannetta vastaavaksi.  

 Päätettiin siirtää ohjesäännön päivittäminen ensi vuoden ensimmäiseen kokoukseen. 
Tiedotetaan verkostoa, että ohjesäännön päivittäminen on asialistalla ensi vuonna.  

 
6. Syyskokokokous 3.12. 
Jatkettiin käytännön järjestelyjen ja ohjelman suunnittelua. 

 
Koronatilanteen pahentuessa todettiin, että kokous pidetään luultavasti lähes kokonaan etänä. 
Korkeintaan pieni porukka voi osallistua SKS:n tiloissa.  
 

Käytännön järjestelyt: 

 Ohjelman julkistamisen ja ilmoittautumisten aikataulu: Tavoitteena saada ohjelma valmiiksi 
lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen voidaan avata ilmoittautuminen.  

 Etäyhteys hoidetaan Teams-ohjelmalla. 

 Työnjako syyskokouksen hybriditoteutukseen:  



o Ohjelman koonti (Heli) 
o Chat-vastaava (Katja) 
o Etäyhteys (Katri) 
o Ilmoittautumislomake yms. (Tiina) 

 
Teemaidea: poikkeusolot ja miten niistä selvitään  
Ohjelman jatkokehittelyä: 

 Mihin erikoiskirjastojen tietoasiantuntijoiden työpanosta on tarvittu 
koronaviruspandemian aikana, miten kriisiin on reagoitu, miten arki on jatkunut kesän 
jälkeen? 

o Puheenvuorot Varastokirjasto (Johanna hoitaa), Tilastokeskus (Maija hoitaa) 

Eduskunnan kirjasto (Tiina hoitaa) 

 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. 

 
7. Kuulumiset työryhmistä ja muista tapahtumista.  

 Ei erityisiä kuulumisia. 
 
8. Tulevat tapahtumat 

 Ruokaviraston virtuaalinen tiedepäivä / posterinäyttely 11.11. 

 BMF syysseminaari 30.10. aiheena viestintää koronan aikaan, avoin kaikille. 

 Avoimen tieteen syystyöpaja 7.10.  

 Webinaari: Digitaalinen kulttuuriperintömme – Kestävästi digitaaliseen tulevaisuuteen 
21.10.  

 Avoimen tieteen syyspäivät 7.-8.12.  
 

9. Muut asiat 

 Hyväksyttiin Ruokavirasto uudeksi jäseneksi erikoiskirjastojen verkostoon. Maija Maronen 
on yhteyshenkilö. Sihteeri lisää viraston verkoston jäsensivuille.  
 

10. Seuraava kokous 

 Pidetään tarvittaessa sähköpostikokouksia. Käydään läpi ainakin syyskokoukseen liittyviä 
asioita. 

 Lisäksi käsitellään neuvoston toimintaa vuoden vaihteen jälkeen, kun neuvosto on 
vaihtunut mutta ei vielä päättänyt tarkempaa kokoonpanoaan. Tavoitteena olla 

toimintakykyinen kauden vaihdosten välillä. Heli valmistelee ehdotuksen. 
 
11. Kokouksen päättäminen 

 Päätettiin kokous klo 11.30 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/tapahtumat-ja-koulutukset/tapahtumia/ruokaviraston-tiedepaiva-11.11.2020/
https://bmf.fi/
https://avointiede.fi/fi/tapahtumat/avoimen-tieteen-syystyopaja
https://www.digime.fi/event/webinaari-digitaalinen-kulttuuriperintomme-kestavasti-digitaaliseen-tulevaisuuteen/
https://avointiede.fi/fi/tapahtumat/kestavasti-avoin-avoimen-tieteen-syyspaivat-7-8122020

