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Aika  Tiistai 15.11.2005 klo 12.45 – 16.00 

Paikka  Geologian tutkimuskeskus, Betonimiehenkuja 4, 02151 ESPOO. 

Puheenjohtaja Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus  

Sihteeri  Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

Läsnä  (Liite1) 

 

 

 

1. Tervetuliaissanat  

Geologian tutkimuskeskuksen toimialapäällikkö Olli Rantala toivotti Erikoiskirjastojen    

neuvoston jäsenet tervetulleiksi. Rantala korosti verkostoitumisen tärkeyttä. Foorumin 

muodostumista tarvitaan, jotta saadaan tukea isommalta ryhmältä. Neuvosto edustaa 

yhtenäistä näkemystä erikoiskirjastoalalta. Jaamme yhteistä niukkuutta. Kuitenkin pitää 

luoda uusia palveluita.  

 

 

2. Kokouksen avaus 

Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja Elisa Paavilainen Suomen ympäristökeskuksesta 

avasi kokouksen 

            

       3.  Esityslistan hyväksyminen 

            Esityslista hyväksyttiin  

 

       4.  Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

            Puheenjohtajana toimi Erik-neuvoston puheenjohtaja Elisa Paavilainen, joka kutsui Erik-    

            neuvoston sihteerin Anna-Liisa Kristiansson-Seppälän kokouksen sihteeriksi 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisten kokouksien pöytäkirjat ovat osoitteessa 

http://www.varastokirjasto.fi/erikoiskirjastot/ . Pöytäkirjoihin ei kenelläkään ollut 

huomauttamista. 

      

6. Ilmoitusasiat 

Elisa Paavilainen, Hellevi Yrjölä ja Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä keskustelevat 

8.12.2005 Kristiina Hormian kanssa Kansalliskirjaston palveluista erikoiskirjastoille. Osan 

työajastaan Kristiina Hormia kehittää, suunnittelee ja koordinoi Kansalliskirjaston yhteisiä 

palveluita. 

 

Elisa Paavilainen osallistuu 12.12.2005 klo 14 alkaen yhdessä eri kirjastosektorien   

puheenjohtajien kanssa keskustelutilaisuuteen, jonka aiheena on Kansallisten  

kirjastoverkkopalvelujen tavoitesopimus 2007 – 2009 

     

7.  Katsaus EriK:n toimintaan v. 2005 ja vuoden 2006 toimintasuunnitelma (Elisa 

Paavilainen) Elisa Paavilainen esitti katsauksen kuluvan vuoden toiminnasta, (Liite2) sekä 

esitteli vuoden 2006 toimintasuunnitelmaa. (Liite3)   

             Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin vilkkaasti. Irja Laamanen ehdotti, että kartoitettaisiin,  

             mitkä ovat ne sidosryhmät, joiden kanssa toimitaan. 

             Päätettiin, että neuvoston jäsenet toimittavat Armi Länkelinille tietonsa kansainvälisistä     

             yhteistyösuhteista. 

             Keskusteluissa pidettiin hyvänä järjestää avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa voitaisiin  

             keskustella vapaasti mieltä askarruttavista erikoiskirjastoasioista. Hellevi Yrjölä esitti, että  

             keskustelutilaisuuksissa olisi esillä aina sen kirjaston teema, missä kokoonnuttaisiin. Asiaa   



            päätettiin kehitellä. 

            Kirjastot, jotka ovat halukkaita järjestämään tilaisuuksia, voivat ilmoittautua sihteerille.   

            Kirsti Lumiala kaipasi EriK-neuvoston www-sivuille tietoa neuvostoon kuuluvista  

            laitoksista. Pasi Juttula Varastokirjastosta on tehnyt linkit EriK-neuvoston jäsenten  

            kehysorganisaatioiden kirjasto- ja tietopalveluihin.     

            http://www.varastokirjasto.fi/erikoiskirjastot/ Matti Hintikka otti selvää, että mös Tilken  

            sivuilla on linkit erikoiskirjastoihin http://www.lib.helsinki.fi/tilke/erikoiskirj.html 

 

Puheenjohtaja toivoo palautetta toimintasuunnitelmaan, josta keskustellaan lisää 

kevätkokouksessa.  

 

 

            Hellevi Yrjölän kysymyksellä, voisiko FinElib perustaa konsortion erikoiskirjastoille,  

            päästiin seuraavaan teemaan. 

 

        8. Katsaus erikoiskirjastojen FinELib-toimintaan  (Paula Mikkonen, FinELib) 

            Paula Mikkonen esitteli ajankohtaista FinElib-toiminnasta. EriK-neuvstoon kuuluu sekä  

            FinElibin asiakkaita että ei-asiakkaita. Paula Mikkonen teki ensin lyhyen perusesityksen     

            FinElibistä niille, jotka eivät sitä tunteneet. FinELibissä erikoiskirjastoista käytetään             

            tutkimuslaitokset –nimitystä. 

            Perusesityksen jälkeen hän esitteli tällä hetkellä olevia ajankohtaisia     

            asioita. Esitys oli valaiseva yhteenveto FinElib-asiasta. (Liite4) 

            FinElib-esitys kirvoitti runsasta keskustelua. Hellevi Yrjölän mielestä  

            erikoiskirjastojen tarvitsemien perusaineistojen selvitys auttaisi eteenpäin. 

            Sirpa Haapamäki korosti, että koska FinElibillekin on tärkeää, mitä kirjastot haluavat,  

            voisiko saada aineistoista pienempiä paketteja / siivuja. Ritva Hänninen korosti, että  

            elektronisten aineistojen tarjoamiseen on tultava muutoksia. On myytävä yksittäin ja    

             vähittäin.  

 

        9. Kansalliskirjaston strategian laatiminen (Raili Aumo, Gtk) 

            Raili Aumo esitteli, kuinka on laadittu Kansalliskirjastostrategiaa vuosille 2007 – 2009. 

            (Liite5) 

            Elisa Paavilainen kysyi, onko aiheesta tulossa yhteistä seminaaria. 

            Hellevi Yrjölä vastasi, että strategia tulee yliopiston kirjaston johtokunnan käsittelyyn. 

 

            Hellevi Yrjölä kysyi, mikä ero on sidosryhmällä, asiakkaalla ja kumppanilla. Kirjastoverkko  

            on sekä asiakas että kumppani. Paula Mikkonen kertoi, että asiakkaiden kanssa on  

            palvelusopimukset. Kumppaneiden kanssa voidaan esim. testata jotain tuotetta.  

            Sidosryhmässä ajetaan koko konsortion etua. 

 

      10. Kansalliskirjasto 2005 -työryhmän toiminta (Hellevi Yrjölä, Tilastokeskus) 

            Hellevi Yrjölä kertoi, että on kolme eri valmisteluryhmää. Yrjölä on mukana peruspalvelut- 

            ryhmässä. Opetusministeriön rahoitus tulee keskitetysti, eikä koske erikoiskirjastoja. Hellevi  

            Yrjölä ottaa kommetteja vastaan pikimmiten. Erikoiskirjastot pitäisi saada esille ja  

            jatkoselvitysten kohteeksi. Jonkun täytyy olla aloitteentekijä, muuten ei lähde mikään  

            liikkeelle.  Hellevi Yrjölän mukaan erikoiskirjastojen vaikuttavuus tulee esille tietokantojen  

            kautta. (Liite6) 

             

            Armi Länkelin lisäsi, että on käytävä mahdollisimman edustuksellisesti  

            kansainvälisissä kokouksissa, jotta saataisiin painoarvoa erikoiskirjastokentälle. 

 

            On ehdotettu tehtäväksi erikoiskirjastoselvitys. Elisa Paavilaisen mukaan selvityksessä  

            pitää olla opetusministeriö-kytkentä. Erikoiskirjastojen itsestään tekemällä selvityksellä ei  

            ole riittävästi painoarvoa. 

 



       11. ERKKI-tietokanta (Annu Jauhiainen, Helsingin yliopiston kirjasto) 

             Annu Jauhiainen kertoi Linnea2-konsortiosta ja erikoiskirjastoista. Asiasta ei ole kerrottu,  

             koska asia on ollut keskeneräinen. Linnea2-konsortiossa on uusi kustannustenjakomalli,  

             esim. Erkki-tietokantaan liittyminen on tullut uuden mallin myötä paljon edullisemmaksi. 

             Erkin edut:  Monipuolinen kirjastojärjestelmä kohtuullisilla kustannuksilla. Lisää   

             näkyvyyttä, Linnea-verkon yhteistyö. Kansalliskirjaston tuki. Ei omia palvelinhankintoja –  

             ja ylläpitoa. Ei omia systeeminhoitajia.  

 

             Tavoitteena on perustaa Erkki-tietokanta vuoden 2005 aikana. Pilottina on Arkistolaitoksen  

             kirjasto. Erkki tulee mukaan Lindaan. Mukaan voi tulla siinä aikataulussa kuin kirjastolle  

             sopii. Jos tulee paljon halukkaita, voidaan kehittää hallinnonalakohtaisia      

             Erkkejä. Tulevaisuus Voyagerin kanssa riippuu siitä, kuinka Endeavor kehittää sitä. Ei        

             kuitenkaan kannata jäädä odottelemaan kirjastojärjestelmän vaihtoa. 

             (Liite7) 

 

             Maanpuolustuskorkeakoulu suositteli Erkki-tietokantaa. 

             Hellevi Yrjölä kertoi, että Voyagerin myötä henkilökunnan osaamistaso nousee ja  

              asiakkaiden määrä nousee. 

 

       12. Muut asiat 

              Kirjastot.fi suunnittelukalenteri.  

              Kirjastot.fi-verkkopalvelut tarjoaa keskeisten kotimaisten kirjastoalan            

              tapahtumajärjestäjien käyttöön yhteisen suunnittelukalenterin. Se on tarkoitettu auttamaan  

              sopivan ajankohdan päättämisessä suunnitellulle tapahtumalle ja tarjoamaan myös     

              mahdollisimman varhain tietoa tulevista tapahtumista muita tarpeita varten. Ainakin  

              käynnistysvaiheessa suunnittelukalenteri on suljettu ja sen käyttö edellyttää siis   

              käyttäjätunnusta ja salasanaa. Anna-Liisa Kristiansson-Seppälällä on oikeudet päivittää   

              suunnittelukalenteriin erikoiskirjastojen tapahtumia. 

 

       13.   Seuraava kokous 

               Päätettiin pitää Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 16.2.2006 klo 13 alkaen  

 

        14.  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00 

 

        15. Tutustuminen Geologian tutkimuskeskuksen tiloihin ja toimintaan 

               Kokouksen jälkeen tutustuttiin Geologian tutkimuskeskuksen tiloihin ja toimintaan. 

 

 

 

Puheenjohtaja Elisa Paavilainen 

  

 

Sihteeri  Anna-Liisa Kristiansson 

 

Jakelu  EriK –jäsenet 

Paula Mikkonen, FinELib 

Annu Jauhiainen, Helsingin yliopiston kirjasto 

Pasi Juttula, Varastokirjasto 

 

Liitteet Osanottajaluettelo 

Katsaus vuoden 2005 toimintaan (Elisa Paavilainen)  

Vuoden 2006 toimintasuunnitelma (Elisa Paavilainen) 

Katsaus erikoiskirjastojen FinELib-toimintaan  (Paula Mikkonen,                 

                                            FinELib) 

Kansalliskirjaston strategian laatiminen (Raili Aumo, Gtk)  



Kansalliskirjasto 2005 -työryhmän toiminta (Hellevi Yrjölä)  

ERKKI-tietokanta (Annu Jauhiainen, Helsingin yliopiston kirjasto) 

 

 

 


