
ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KOKOUS 

 

Aika  Torstai 10.2.2005 klo 13.00 – 15.30 

Paikka  Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Auditorio, Vuorimiehentie 5, Espoo 

Puheenjohtaja  Hellevi Yrjölä, Tilastokeskus 

Sihteeri  Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus 

Läsnä  Liite 

 

1. 

Kokouksen avaus 
Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja Hellevi Yrjölä Tilastokeskuksesta avasi kokouksen. 

 

2. 

Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin.  

 

3. 

Sihteerin valinta 
Sihteeriksi valittiin EriK-neuvoston työvaliokunnan sihteeri Elisa Paavilainen. 

 

4. 

Ilmoitusasiat 

Johanna Lilja kertoi Kansalliskirjaston perustamasta erikoiskirjastojen Erkki-tietokannasta. Siihen 

voivat liittyä ne kirjastot, jotka haluavat tulla mukaan Linnea-yhteistyöhön, mutta eivät halua 

ylläpitää omaa tietokantaa. Ohjelmistolisenssin hinta määräytyy syntyvän tietokannan koon mukaan 

ja lisenssin kustannukset jaetaan mukaan tulevien organisaatioiden kesken mm. nidemäärän 

mukaan. Museoviraston kirjastossa merkonomiopiskelija Nina Parkkonen kartoittaa 

erikoiskirjastojen kiinnostusta liittyä Erkki-yhteistyöhön ja tämän tiimoilta tehdään helmikuun 

aikana kysely.   

Valtakunnalliset kirjastopäivät pidetään Tampereella 16.-18.6.2005. 

 

5. 

Ajankohtaiset asiat 

Puheenjohtaja Hellevi Yrjölä kertoi Kansalliskirjasto 2005 –työryhmän kuulumiset.  

 

Keskusteltiin Erikoiskirjastojen strategiasta ja todettiin, että siinä mainitut linjaukset ovat lähteneet 

elämään arjen toiminnassa. Strategian visiossa todetaan, että erikoiskirjastot ovat haluttuja 

yhteistyökumppaneita omalla alallaan sekä muiden kirjastosektoreiden keskuudessa erikoisalojen 

tietolähteiden ja osaamisen vuoksi. Strategia hyväksyttiin neuvoston kokouksessa helmikuussa 

2004.  

FinELib on esittänyt, että se kutsuisi koolle ne erikoiskirjastot, jotka vakavasti harkitsevat Nelli-

portaaliin liittymistä. Sen jälkeen kun konsortion kokoonpano on selvillä, FinELib voisi antaa sille 

oman tarjouksen. Neuvoston jäsenille ehdotettiin, että Nelli-hankkeessa edettäisiin FinELibin 

antaman ehdotuksen mukaan. Kokouksen osallistujat suosittelivat tällaista etenemistapaa. Elisa 

Paavilainen ottaa yhteyttä Paula Mikkoseen, joka kutsuu ryhmän koolle.    

 

Kirjastojen digitointiohjelma etenee. Minna Kaukonen Kansalliskirjastosta on ottanut yhteyttä 

kirjastosektorien puheenjohtajiin ja sihteereihin ja hankkeen etenemistä on pohdittu mm. 

tammikuussa puhelinneuvottelussa. Muutamat erikoiskirjastoista ovat jo mukana meneillään 

olevissa digitointihankkeissa. Kirjastojen arkistojen ja museoiden digitointiyhteistyön (eKAM) 

tavoitteena v. 2005 on selvittää digitoinnin kansallisia rakenteita Euroopassa ja tehdä yhteistyötä 

kotimaisten aineistojen tuomisessa yleisön ulottuville.  

 

FinELib pyytää erikoiskirjastoja nimeämään edustajansa Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmän 

työryhmiin 16.2.2005 mennessä. Seuraavat edustajat ovat varmistuneet: 



- Verkkopalveluryhmä: Elisa Orrman, Kansallisarkisto 

- Ohjelmisto- ja standardointiryhmä: Timo Hellgren, VTT 

- Tilastoryhmä / Vaikuttavuuden arviointi: Vappu Lappalainen, Tilastokeskus 

- Laitteistoryhmä (edustaja selvinnyt kokouksen jälkeen): Jouko Ylälahti, STAKES 

 

EriK-neuvoston ja siihen kuuluvien työryhmien yhteistyötä on hyvä edelleen tiivistää. Neuvoston 

toiminnan vaikuttavuus näkyy parhaiten juuri työryhmissä, jossa jäsenet ovat mukana. Neuvostolla 

on oltava kokonaiskuva siitä, ketkä toimivat eri työryhmien edustajina. Työryhmissä tehdyistä 

keskeisistä päätöksistä on informoitava työvaliokuntaa. Myös neuvoston on jatkuvasti kehitettävä 

viestintäänsä työryhmien ja jäsenten suuntaan. 

 

6. 

Neuvoston toimintasuunnitelma 

Keskusteltiin EriK:n toimintasuunnitelmasta vuodelle 2005. Erityisesti seuraavat neljä asiaa tulevat 

kuluvana vuonna korostumaan: 

 

1. Toimintaan liittyvän tiedottamisen ja viestinnän vahvistaminen 

2. Kansalliskirjasto 2005 –työryhmän toimintaan osallistuminen 

3. Yhteydenotot ja lausunnot 

4. Mahdolliset kansalliset projektit.  

 

7. 

Työvaliokunnan uusien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 

Työvaliokunnan erovuoroisia henkilöitä olivat seuraavat: 

- pj Hellevi Yrjölä, Tilastokeskus 

- Maija Klapuri, Korkein oikeus 

- Timo Kovanen, Kehitysyhteistyön palvelukeskus 

- Armi Länkelin, Säteilyturvakeskus 

- Eila Vainikka, Suomen Kuntaliitto 

- siht. Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus.  

 

Uuteen työvaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 

- Elisa Paavilainen, pj  Suomen ympäristökeskus 

- Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä, siht. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

- Cecilia af Forselles-Riska Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

- Matti Hintikka  Suomen Urheilukirjasto 

- Teemu Karvinen  Valtion asuntorahasto 

- Maija Miettinen  Suomen Akatemia 

- Tommi Peuhkurinen  Eduskunta 

- Vuokko Pärssinen-Tainio (varajäs.) Suomen Sukututkimusseura.   

 

8. 

Muut asiat 

FinELib haluaa jatkossa saada käyttäjäkyselyihinsä nykyistä aktiivisempaa osallistumista myös 

erikoiskirjastoista. Osa erikoiskirjastoista on antanut FinELibille palautetta niille soveltuvien 

käyttäjäkyselyjen muodosta. Palautetta tarvitaan edelleen. Pirjo Sutela VTT:ltä ilmoittautui 

yhteistyöhenkilöksi kommentoimaan FinELibin kyselylomakkeita. Tarvitaan vielä lisää vapaaehtoi-

sia. Viime keväänä toteutettiin FinELib-aineistojen käyttäjäkyselyt eri sektoreille. 

Tutkimuslaitosten kyselystä ei voitu tehdä tilastollista analyysiä, koska vastauksia saatiin niin 

vähän. Käyttäjäkyselyn tulokset löytyvät osoitteesta 

http://www.lib.helsinki.fi/finelib/arviointi/index.html 

 

Taija Saarinen Kuurojen Liitosta on lähettänyt tiedoksi Pienten erikoiskirjastojen kokouksen  

19.1.2005 muistion, joka on jaettu neuvoston jäsenille.  

 



9. 

Seuraava kokous 

Päätettiin pitää tiistaina 15.11.2005 klo 13.00 alkaen Geologian tutkimuskeskuksessa (Raili Aumo).  

 

10. 

Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30. 

 

11. 

Katsaus VTT:n toimintaan 
Tietopalvelupäällikkö Kirsi Tuominen esitteli lopuksi VTT:n tietopalvelun toimintaa ja uusia 

hankkeita.  


