
 
Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 26.11.2007 kello 13 – 15.15 
Työväentalo, Paasivuorenkatu 5 B, 2. krs 

00530 Helsinki 

 

 

 

Puheenjohtaja Ritva Hänninen Ilmatieteen laitos 

Sihteeri Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

Läsnä (Läsnäololuettelo, liite1) 

 

Kokouksen alkajaiseksi juotiin kakkukahvit. 

 

 

1. Kokouksen avaus 

    

   Työväenliikkeen kirjaston johtaja Kirsti Lumiala toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Työväenperinne  

    r.y:n ylläpitämään työväestön ja työväenliikkeen erikoiskirjastoon. Minna Rossi    

    esitteli Työväenliikkeen kirjastoa.   

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

     

    Puheenjohtajaksi valittiin Ritva Hänninen Ilmatieteenlaitokselta ja sihteeriksi Anna-Liisa    

    Kristiansson-Seppälä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta. 

 

3. Kokouksen esityslista hyväksyminen 

     

    Esityslista hyväksyttiin. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

    

    Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitusasiat 

     

    Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja Ritva Hänninen kertoi kuulumiset Kansalliskirjaston   

    tulosneuvottelujen lähetekeskustelusta. Puheenjohtaja tiedottaa asiasta neuvostolle tarkemmin     

    saatuaan kokouksen pöytäkirjan. 

 

6. Katsaus Erikoiskirjastojen neuvoston toimintaan vuonna 2007 ja vuoden 2008     

    toimintasuunnitelmaan. 
     

    Ritva Hänninen esitti katsauksen neuvoston  vuoden 2007 toimintaan ja vuoden 2008  

    toimintasuunnitelman. Esitys liitteenä (liite 2). 

 

    Esitys herätti keskustelua.  

 

7. Keskustelua neuvoston jäsenten ehdottamista ajankohtaisista aiheista 

     

    Puheenjohtaja- ja sihteeriasia 
    Keskusteltiin puheenjohtaja- ja sihteeriasiasta. Puheenjohtaja ja sihteeri ilmoittivat, että eivät ole  

    käytettävissä enää kevätkokouksen jälkeen. 



     

     Asiakaskysely 

     Kansalliskirjasto ja kirjastoverkko ovat aloittaneet yhteistyössä kansallisen asiakaskyselyn  

     suunnittelun. Asiakaskyselyn suunnittelua koordinoi Kansalliskirjasto. Suunnittelussa on  

     mukana edustajia kaikilta kirjastosektoreilta: ammattikorkeakoulu-, yliopisto- ja     

     erikoiskirjastoista sekä yleisistä kirjastoista. Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa kirjastojen   

     asiakkaille suunnattu kysely, jolla kerätään tietoa kirjastopalvelujen käytöstä ja niiden  

     merkityksestä.      
      

     Keskusteltiin Kansalliskirjaston asiakaskyselytyöryhmässä valmistuneesta kirjastojen kansallisen   

     asiakaskyselyn lomakeluonnoksesta. Marja Hirvikallio (Tilastokirjasto) ja Tuija Siimes   

     (Museovirasto)ovat olleet laatimassa kyselyä. Sihteeri on lähettänyt 4.10.2007 neuvoston jäsenille   

     tiedotteen  kyselystä ja kyselylomakeluonnoksen kommenteille.      
 

     Tilastot ja asiakaskyselyt ovat keskeisiä tapoja kerätä aineistoa kirjastojen tuloksellisuuden ja     

     vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. Kansallisella tasolla tilastoja kerätään Kansalliskirjaston ja     

     opetusministeriön (yleiset kirjastot) toimesta. On luontevaa, että myös asiakaskyselyjä     

     suunnitellaan ja toteutetaan kansallisella tasolla kirjastojen yhteistyönä.  

 

     Yhteisen kyselyn etuna on, että sillä voidaan kartoittaa kirjaston käyttöä ja vaikuttavuutta      

     kansallisella tasolla. Se tarjoaa myös mahdollisuuden vertailla kirjastojen käyttöä eri alueiden     

     tai kirjastojen välillä. Kysely tukee kirjastojen asiakaslähtöistä toimintasuunnittelua ja arviointia  

     myös paikallisesti.  

 

     Kysely on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen kerran keväällä 2008.  
 

     Kyselystä keskusteltiin. Kumpikaan asiakaskyselytyöryhmän jäsenistä  ei ollut paikalla. 

      

     Kirsti Lumiala vaati pöytäkirjaan merkinnän, että asiakaskyselyssä on oltava palkintoja arvottaviksi.  

     Lumialan mielestä kyselyt on kyettävä toteuttamaan myös paperiversioina.  

 

     EriK-itsearviointi 
     Elisa Paavilainen, SYKE, oli ehdottanut keskustelunaiheeksi itsearviointia.  

     Koska EriK on toiminut kohta viisi vuotta, oli hyvä keskustella, missä olemme nyt,  

     mitä olemme saaneet aikaan ja mihin olemme matkalla. Erityisesti  on  tärkeää nostaa  

     esiin sitä, mitä olemme jo saavuttaneet ja miten huono erikoiskirjastojen tilanne olisi ilman    

     EriKiä. Elisa Paavilainen korosti, että EriK-työvaliokunta toimii yhteydenottotahona.    

     Ryhmiin osallistumiset ja niistä raportointi työvaliokunnalle   

     ovat EriK:n keskeistä toimintaa.  

      

     Varastokirjaston www-sivuilla sijaitsevat erikoiskirjastojen  sivut ovat  tärkeä informaation     

      lähde. Pasi Juttula päivittää sivuja ajantasaisesti. EriK kiittää  Pasia erinomaisesta työstä. 

 

     Digitointi 
     Työvaliokunta oli miettinyt digitointia yhdeksi kokouksen aiheeksi, mutta Mikkelin   

     konservointiyksiköstä ei saatu puhujaa. 

 

     Missä määrin erikoiskirjastot tai niiden kehysorganisaatiot käyttävät sanomalehtien      

     digitaalisia arkistoja? 
     Janne Ranta, Yle, lupasi kertoa halukkaille kokemuksiaan aiheesta. 

 



     Erikoisten e-aineistojen saatavuus 
     Sirpa Haapamäki, Tiehallinto, esitti aiheesta alustuksen, josta keskusteltiin. 

 

      Evästykset puheenjohtajalle 27.11.2007 opetusministeriön neuvotteluun 
      Keskusteluissa korostettiin, että opetusministeriön pitäisi ohjata koko valtakunnan   

      tietohallintoa. Pitää muistaa myös muut kuin valtionhallinnon kirjastot. 

 

8.   Muut asiat 

 

      Jarmo Saarikko, Metla, tiedusteli, mitä FinELibin perusaineistoille kuuluu. Puheenjohtaja lupasi    

      muistuttaa asiasta opetusministeriön tapaamisessa. 

 

      Erikoiskirjastojen neuvostolta oli pyydetty esitystä ensi maaliskuussa pidettävän  

      kirjastoverkkopäivän aiheeksi. Library2.0 nousi keskusteluissa esille. 

 

      Keskusteltiin Kirjastot.fi-ohjausryhmän jäsenyydestä. Janne Ranta, Yle, on toiminut ryhmässä.    

      Janne Ranta valittiin edustamaan erikoiskirjastoja Kirjastot.fi-ohjausryhmään seuraavaksi   

      kaksivuotiskaudeksi. Ryhmän pöytäkirjoja on luettavissa EriK:n työvaliokunnan pöytäkirjojen     

      liitteenä. 

 

9.   Seuraava kokous 

 

Puheenjohtaja kutsui kevätkokouksen osanottajat 5.3.2008 klo 13 – 16 Dynamicumiin 

Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen toimitaloon, Kumpulan kampukselle. Osoite on  

Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki. Kokoustila on sisääntulokerroksessa (huoneet Aqua ja 

Terra). 

 

10. Kokouksen päättäminen 

      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.15. 

 

 

Kokouksen jälkeen historiantutkija, Työväenperinne r.y:n puheenjohtaja Tero Tuomisto esitteli 

Helsingin työväentalon osanottajille. 

 

 

 

Vakuudeksi 

Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä 

sihteeri 

 

 

 

 

 

 
      
      

 

 

 


