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Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 2020 
 
Aika: 3.12.2020 klo 14.30 
Paikka: Teams-etäkokous 

 
Paikalla: Soile Hakonen, Tiina Helamaa, Katja Hilska-Keinänen, Anne Holappa, Suvi Juvonen, Heli 
Kautonen, Katri Koivunen, Virpi Kultanen, Hannu Kylkisalo, Lauri Lehmuskenttä, Maija Maronen, 

Johanna Meltti, Pirjo Muhonen, Katja Mäkilä, Marjut Nuikka, Ulriikka Puura, Tuuli Raento, Tuija 
Siimes, Sirpa Suonpää, Anna Tiitinen, Vappu Turunen, Johanna Vesterinen, Minna von Zansen ja 
Pirjo Vuorio 

 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
Neuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.33 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heli Kautonen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) ja 
sihteeriksi Tiina Helamaa (Valtioneuvoston kanslia) 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Vesterinen (Varastokirjasto) ja Maija Maronen 
(Ruokavirasto). Pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.  

 
4. Asialistan hyväksyminen 

Lisättiin muihin asioihin muutama kohta ja hyväksyttiin asialista. 

 
5. Erikoiskirjastojen verkoston strategia vuosille 2021-2025 

Erikoiskirjastojen neuvosto on työpajoissaan vuoden 2020 aikana laatinut ehdotuksen 

verkoston strategiaksi vuosille 2021-2025. Strategiaesitys on toimitettu kokoukseen 
ilmoittautuneille etukäteen. 
 

Puheenjohtaja esitteli neuvoston strategiatyötä sekä strategiaehdotuksen. 
 
Keskusteltiin ehdotuksesta. Jäsenet pitivät erityisen tärkeänä ja kannatettavana, että 
yhteistyön lisääminen verkoston sisällä näkyy myös strategiassa.  

 
Ehdotettiin muutoksia strategian tekstiin: 

 Kohdissa Erikoiskirjastot (s. 4) ja Tavoite (s. 11) laajennettiin erikoiskirjastot 
muotoon erikoiskirjastot ja tietopalvelut. 

 Muotoiltiin erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden kuvaus (s. 4) uudelleen yhteen 
palstaan. 

 Tehtävät-kohdassa (s.8) korvattiin sana ketterästi sanoilla joustavasti, nopeasti ja 
kokeillen. 

 Tavoite-kohdassa (s. 11) kumppani-sana korvattiin yhteistyökumppani-sanalla. 
 
Hyväksyttiin strategia esitetyillä muutoksilla. 
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6. Verkoston toiminta vuonna 2020 
Neuvoston pj. Heli Kautonen esitteli neuvoston toiminnan vuonna 2020. Suurimpia 
ponnistuksia ovat olleet uuden strategian tekeminen sekä vuosikokouksen järjestelyt.  
 

Paikalla olevat työryhmien edustajat kertoivat työryhmien kuulumisia: 

 Tiedonhallinnan ohjausryhmä (Katri Koivunen): Kausi päättyy. Tänä vuonna 
pääasioita on ollut Melindan suunnittelu sekä ohjausryhmän työn uudistus. Työ 

ollut mielekästä ja osallistavaa. Ensi vuoden puolella ohjausryhmään tulee 
luultavasti hakuun kaksi varsinaista jäsentä.  

 Finna konsortioryhmä (Heli Kautonen & Johanna Vesterinen): Vuoden aikana on 
työstetty Finnan omaa strategiaa mm. työpajoissa.  

 FinElib-ohjausryhmä (Sirpa Suonpää): Kausi on päättymässä eli uusia edustajia 
tullaan varmaan pyytämään lähiaikoina. Mahdollisesti vain yksi edustaja per 
kirjastosektori. Ohjausryhmän kokoonpano ehkä muuttumassa eli vähemmän 
kirjastoedustajia ja enemmän esim. tutkimuslaitosten johtoa.  

 
Todettiin, että verkoston Edustukset työryhmissä -sivu vaatii päivittämistä.  

 

7. Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten valinta 
Ehdokkaaksi pyydettiin ilmoittautumaan vuosikokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ehdokkaita tuli yhdeksän varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
 

Verkoston ohjesäännön mukaan jäseniä valitaan vähintään kahdeksan varsinaista ja kaksi 
varajäsentä. 
 

Neuvoston vanhoista jäsenistä jatkavat: 
Tiina Helamaa, Valtioneuvoston kanslia/Väestöliitto 
Katja Hilska-Keinänen, Suomen Ympäristö Keskus (SYKE) 

Heli Kautonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 
Katri Koivunen, Lastensuojelun Keskusliitto 
Hannu Kylkisalo, Kriminologinen kirjasto 

Maija Maronen, Ruokavirasto 
Johanna Vesterinen, Varastokirjasto 
Pirjo Vuorio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

 
Uudeksi jäseneksi valittiin: 
Ulriikka Puura, Kotimaisten kielten keskus (Kotus) 

  

 Varajäseniksi valittiin: 
Suvi Juvonen, Arkkitehtuurimuseo 
Tuija Siimes, Työväenliikkeen kirjasto 

 
Neuvoston nykyinen sihteeri kutsuu uuden neuvoston järjestäytymiskokoukseen  
alkuvuonna 2021. 

 
  

http://www.kirjastot.fi/erik/edustukset-tyoryhmissa#.WCHMfsm2Xo4


3 
 

8. Ohjesäännön päivittäminen kevätkokouksessa 2021 
Strategiatyön aikana neuvoston jäsenet totesivat, että verkoston ohjesääntöä tulisi 
päivittää joiltain osin selkeämmäksi ja uutta strategiaa tukevaksi. 
 

Esitys: Neuvosto valmistelee ohjesäännön päivittämisen. Uuden ohjesäännön hyväksymistä 
varten järjestetään verkoston erillinen kokous keväällä 2021. 
 

Hyväksyttiin esitys. 
 

9. Muut asiat 

Katja Hilska-Keinänen: 

 Verkostolle tulossa kysely avoimen tieteen tuesta. 

 Tiedoksi SYKE:ssä avoimena oleva työpaikka: Projektipäällikkö/Data manager. 

 Tulossa myöhemmin tietoa STKS:n ”virtuaalinen markkinointi ja 
tulevaisuuskerhosta”.  

 
Heli Kautonen:  

 Kansalliskirjaston pyöreän pöydän kokous tulossa tammi-helmikuun vaihteessa, 
kutsu tulee verkoston s-postilistalle. Aiheena erityisesti mitä palveluita 

erikoiskirjastot toivovat ja tarvitsevat kansalliskirjastolta. 
 

10. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 15.43 
 
 

 
 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 

 
 
Heli Kautonen      Tiina Helamaa 

Puheenjohtaja     Sihteeri 
 
 

 
 
Maija Maronen     Johanna Vesterinen 
Pöytäkirjantarkastaja     Pöytäkirjantarkastaja 

https://haku.valtiolle.fi/Public/Assignment.aspx?guidAssignment=090c58a3-3a8f-41fe-8a45-0dc978d80011&fbclid=IwAR2UdDuyo8wUpgiI-0UMIlsrUlLZwUbfLZCYGRj4G4ta0dzlEEsg3CEmx4w

