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Läsnä: Räisänen Markku (pj) 
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Parviainen Harri 

 
 
Poissa: Leppäniemi Annamari 

Markkanen Hannu 
 Männistö Jussi 
 Pöytälaakso-Koistinen Suvipäivi 
  
  
 
1.   Kokouksen avaus 
 
 Kokous avattiin klo 12:30. 
 
 
2.   Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus ja sihteerin valinta 
  
 Pöytäkirja hyväksyttiin. Kokouksen sihteeriksi valittiin Mira Juppi. 
 
 
3.   Nordic ILL Reykjavik Islanti 
 

Islantiin lähtee hallituksen päätöksen mukaisesti kaksi henkilöä: Tuula Hurskainen ja 
Markku Räisänen.   
 
 

4. Kaukopalvelupäivät toukokuussa 2013 Oulussa 

Alustavasti hahmoteltiin teemoja, joita kaukopalvelupäivillä voitaisiin käsitellä: 
asiakastoimisuuden vahvistaminen, vastuukysymykset aineiston yhteiskäytössä. 
Juridiikkatyöryhmä ja kokoelmatyöryhmä ovat ilmaisseet kiinnostustaan yhteistyöhön 
kaukopalvelupäivien valmistelussa. 

Oulun yliopiston kirjasto on ilmaissut valmiutensa tilojen varauksiin ja 
paikallisjärjestelyihin. Todennäköisesti marraskuussa kaukopalvelutyöryhmä 



kokoontuu Oulussa ja tutustuu kaukopalvelupäivien paikallisjärjestäjiin ja tiloihin, 
joissa kaukopalvelupäivät järjestetään. Oulussa sovitaan kuka toimii 
konferenssisihteerinä kaukopalvelupäivillä. Kaukopalvelutyöryhmä kertaa edellisiltä 
kaukopalvelupäiviltä saadun asiakaspalautteen. Puheenjohtaja sopii kokoelma- ja 
juridiikkatyöryhmien kanssa yhteisen kokousajan päivien suunnittelua varten. 

 

5. Työryhmän kokoonpano ja toimenkuva 

 Työryhmästä jäävät kuluvan kauden lopussa yliopistokirjastosektorin edustaja Hannu 
Markkanen ja AMK-kirjastosektorin edustaja Mira Juppi. Työryhmässä jatkavat 
erikoiskirjastojen edustajat Tuula Hurskainen ja Markku Räisänen, 
yliopistokirjastosektorin edustaja Jussi Männistö ja uutena amk-sektorin edustajana 
Harri Parviainen Savonia AMK:sta. Yliopistokirjastosektorin edustaja Annamari 
Leppäniemi on toistaiseksi sairaslomalla. Rekrytointi yleisten kirjastojen sektorille on 
edelleen käynnissä, Kansalliskirjaston suunnasta tutkitaan myös mahdollisuutta 
työryhmän vahvistamiseen. 

Perinteinen kaukopalvelu vähentynyt ja termikin kokenut inflaation. Työryhmä 
tarvitsee uuden ja kuvaavamman nimen, jossa huomioidaan nykytilanne ja sähköisen 
aineiston käyttö.  
 
Aineistojen yhteiskäyttö ylittää kirjastosektorit ja työryhmä koettaa nostaa asiaa 
esille myös toiminnassaan: työryhmäyhteistyötä sektoreiden yli kaivataan. 
 
Sähköistyvä aineistojen välitys kietoutuu moniin eri järjestelmiin ja luo uusia 
huomioonotettavia rajapintoja erilaisten osa-alueiden kanssa, esim. kokoelmatyö 
(yhteisluettelo, paikannettavuus), kirjastojärjestelmät (eri järjestelmien keskinäinen 
vuoropuhelu, UKJ, UB), kirjastojuridiikka (tekijänoikeus aineiston liikkumisen 
esteenä) ja kv-asiat (muutosten seuranta vaatii kansainvälistä kanssakäymistä ja 
tiedonvälitystä). 
 
”Kaukopalvelutyöryhmä edistää käytännön kaukopalvelun yhteistyötä Suomessa”. 
Haluamme jatkossa nostaa vahvasti keskiöön aineistojen välittämisen asiakkaalle ja 
kääntää katseen organisaatiolähtöisestä näkökulmasta palvelukeskeiseen 
näkökulmaan (esim. IL, asiakastoimisuus). Työryhmän toiminnalle olennaisinta ovat 
asiakas ja aineisto sekä näiden kahden kohtaaminen 

 

6. Toimintasuunnitelma 2013 

  

- työryhmä kokoontuu kahdeksan (8) kertaa. Kokoukset pyritään järjestämään 
mahdollisuuksien mukaan verkkokokouksina 



- työryhmä järjestää Kaukopalvelupäivät Oulussa toukokuussa 2013.  
- tiedotus ryhmän toiminnasta tapahtuu www-sivuilla ja postituslistoilla  
- kansallinen toiminta: yhteistyön virittäminen Linnea2 –konsortion aineistojen 

yhteiskäyttötyöryhmän kanssa sekä yhteistyö STKS:n muiden työryhmien kanssa  
- kansainvälinen yhteistyö: kaukopalvelutyöryhmä varautuu lähettämään edustajia 

ILDS-konferenssiin  
- työryhmään pyritään saamaan yleisten kirjastojen ja mahdollisesti Kansalliskirjaston 

edustus mukaan 
- työryhmä seuraa aineistojen yhteiskäyttöön liittyviä kansallisia hankkeita sekä alan 

kansainvälistä kehitystä 

 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi etäyhteydellä 19.10.   

 

9.  Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


