
Tutustuminen Euroopan parlamentin
kirjastoon Brysselissä 6.3.09

Kuva: Ulla Seppälä ja Jaana Ollila Euroopan parlamentin kirjastossa, Kuva:
Ulla Seppälän arkisto.

Euroopan parlamentin kirjaston informaatikko Jaana Ollila oli ystävällisesti
luvannut esitellä minulle kirjastoa kun olin Brysselissä komission vieraana
Suomen yliopistojen kääntäjäopettajien kanssa.

Vierailu alkoi parlamentin päärakennuksesta aurinkoisena mutta tuulisena
alkukevään iltapäivänä. Aamupäivällä samassa rakennuksessa oli puhujana
vieraillut Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton, jonka vierailu oli
ensimmäinen tuolla tasolla vuoden 1985 jälkeen. Turvamiehet olivat heti
päärakennuksen sisääntuloaulassa vastassa kysymässä millä asioilla liikuin.

Emme päässeet lukioranskani avulla yhteisymmärrykseen vahtimestarin
kanssa siitä, mihin olin menossa. Opastuspisteen nainen ei myöskään puhunut
äidinkielenään englantia. Hän luuli, että olin menossa komission kirjastoon,
ohjasi minut kohteliaasti ulos ovesta ja neuvoi tien komissioon, mistä olin siis
tulossa.

Ei hätää, sillä ulkona soitin Jaanalle, ja hän tulikin kohta siitä samaisesta
päärakennuksen ovesta hakemaan minua. Kierros alkoi erittäin sokkeloisen
rakennuksen akkreditointiosastolta. Jouduin kaksi kertaa kulkemaan
laukkuineni läpivalaisun läpi. Jaanalle tuliaisiksi tuomani Kouvolan lakritsi
todettiin vaarattomaksi. Passini tutkittiin, minusta otettiin valokuva ja sain
kuvallisen kulkuluvan, minkä piti olla koko ajan näkyvillä. Näin päästiin
vihdoin asiaan eli tutustumaan kirjastoon.

Kirjasto sijaitsee parlamenttirakennuksen viidennessä kerroksessa. Kirjaston



tehtävä on auttaa ja tukea meppejä lainsäädäntö- ja edustustyössä sekä hankkia
taustamateriaalia jotta syntyisi parempaa ja selkeämpää EU:n
lainsäädäntömateriaalia. Kirjaston tietopalvelu on olennainen osa tätä työtä.

Kirjasto on tavallaan "suljettu" kirjasto, koska ulkopuoliset eivät pääse
asiakkaiksi. Asiakkaina ovat mepit, heidän avustajansa, parlamentin
henkilökunta ja tutkijat. Yleensä meppien yhteydenotot kirjastoon tulevat
heidän avustajiensa kautta. Varsinaista kirjastokorttia ei ole, ja kirjojen laina-
aika on tuttu 28 vrk. Kirjasto on avoinna arkisin puoli yhdeksästä seitsemään,
perjantaina suljetaan viideltä ja tiistaina avataan kymmeneltä
henkilökuntameetingin takia. Kirjaston lainaustiskillä palvelee aina kolme
henkilöä, joista yksi on tietoasiantuntija.



Kuvassa Pjotr (puolalainen kirjastovirkailija) ja Valérie (ranskalainen
kirjastovirkailija), Kuva: Ulla Seppälä.

Kirjastossa on sata työntekijää, joista kolme on suomalaisia. Jaanan lisäksi
suomalaisia on kaksi sihteeriä. Henkilökuntaa on kaikista Euroopan unionin
jäsenmaista, millä taataan kunkin maan kielen osaaminen. Suomalaismepit
asioivat mielellään suomalaisen informaatikon kanssa äidinkielellään, ja
ystävyyssuhteitakin on solmittu.



Kuvassa vasemmalla Pjotr (puolalainen kirjastovirkailija) ja oikealla Mette
(tanskalainen tietoasiantuntija). Keskellä vasemmalla Jaana ja oikealla Ulla.
Kuva: Ulla Seppälän arkisto.

Jaana Ollila on Information Specialist (tietoasiantuntija). Hän on aikanaan,
vuonna 1999, hakeutunut parlamentin kirjastoon töihin työhönottokilpailun
kautta. Lisää henkilökuntaa kirjastoon ollaan palkkaamassa. Kirjastossa ei
pärjää ilman kattavaa kielitaitoa. Jaanan hallitsemiin kieliin kuuluvat suomen
lisäksi ruotsi, englanti, espanja ja ranska, ja hän tulee toimeen myös saksaksi,
viroksi ja venäjäksi. Kirjasto palvelee kaikilla muilla EU-kielillä, paitsi iirillä
ja maltalla. Kirjasto ei tarjoa käännöspalveluita, mutta kirjastossa on tarjolla
lyhennelmiä jäsenvaltioiden lainsäädännöstä eri kielillä.

Kirjastossa on yli 150 000 nidettä, joiden määrä luonnollisesti vaihtelee, kun
uutta aineistoa hankitaan ja vanhaa poistetaan. Aineistoa löytyy kaikilla
Euroopan unionin jäsenmaiden 27 kielellä. Virallisia tulkkauskieliä on 23,
joista viimeksi mukaan on otettu iirin kieli. Sanakirjoja on tietenkin kattava
kokoelma. Yhdistelmää suomi-malta tai malta-suomi ei kuitenkaan löydy,
koska sellaista ei ole saatavilla.

Aikakauslehtiä tulee kirjastoon noin 1500 nimekettä. Suomesta tilataan mm.
Suomen kuvalehteä, Kielikelloa, Terminfoa ja Ulkopolitiikkaa. Suomen
sanomalehdistä tulevat paperiversiona Helsingin Sanomat ja
Hufvudstadsbladet. Suomesta on pyritty hankkimaan ainakin sellaiset lehdet
mitkä liittyvät esim. kauppaan, lainsäädäntöön, politiikkaan ja
yhteiskuntapolitiikkaan.





Swetswisen kautta kokotekstinä tulee noin 150 lehteä. Lisäksi on digilehtiä.
Kirjaston tietoverkko helpottaa virkamiesten ja meppien työtä huomattavasti.
Aina ei tosiaankaan tarvitse tulla paikan päälle tutkimaan kirjoja tai
kopioimaan sivuja.

Kaunokirjallisuutta kirjastossa ei ole. Kaukolainaus kirjastossa on yksipuolista:
kirjastosta ei anneta mitään ulos, mutta kirjasto tilaa kaukolainoja Euroopan eri
kirjastoista. Artikkelipalvelu SUBITO:sta saa kätevästi halutut artikkelit
suoraan verkosta. Suomessa vastaava on esim. varastokirjastomme Vaarin
nopea sähköinen artikkelipalvelu. Kirjastossa on käytössä LORIS-tietokanta,
joka esimerkiksi haulla "Stubb" tuottaa 14 osumaa.

Kirjaston henkilökunta muodostaa eri työryhmiä. Jaana kuuluu



ulkopolitiikkatyöryhmään, jonka toimialaan kuuluvat muiden muassa
ihmisoikeudet ja kehitysyhteistyö. Esimerkiksi joulukuussa 2008 pidetty EU-
Afrikka -kokous työllisti Jaanaa paljon. Kirjaston intranet-sivuilla on
sähköinen lomake, jolla kirjaston asiakkaat voivat esittää kulloinkin akuutteja
tiedonhankintakysymyksiä. Kysymykset ohjautuvat sille työntekijälle, kenen
alaan kysyttävä asia kuuluu. Kysymys- ja vastauspalveluun kuuluu olennaisena
osana ns. Library Briefing -ryhmä jossa eri aloilla on omat aiheasiantuntijansa
(policy specialist).

Kirjaston aineiston hankintamäärärahat määräytyvät osin näiden työryhmien
mukaan. Hankinta- ja luettelointityöryhmät toimivat luonnollisesti erikseen.
Henkilökunta kuuluu myös erilaisiin tiimeihin, kuten tietopalvelu-,
asiakaspalvelu-, hankinta- ja luettelointitiimeihin.

Kirjaston käyttäjäkoulutusta järjestetään tarpeen ja kysynnän mukaan. Uuden
istuntokauden alussa järjestetään InfoSessions-tapahtumia. Tarvittaessa
kirjastosta saa myös yksilöllistä "vierihoitoa" konsultaatiokäynnillä.

Kirjasto järjestää myös referenssihaastattelukursseja, joissa käydään läpi tapoja
päästä "asian ytimeen". Näillä kursseilla henkilökuntaa opetetaan saamaan
asiakkaasta parhaiten irti se, mitä hän oikeasti hakee. Esimerkiksi kaikkea
EU:n ympäristöpolitiikkaan liittyvää tietoa etsivän asiakkaan haku saadaan
rajattua olennaiseen ja itselleen tarpeelliseen informaatioon.

Seuraavanlainenkin kysymys on
kuulemma tietoasiantuntijalle
esitetty: "Mikä on kalastajien



Tiedonhakua esiintyy todella "maan ja
taivaan väliltä" - kaikista
mahdollisista asioista. Kun joku
valiokuntavirkamies etsii tietoa
vaikkapa eri EU-maiden
aborttilainsäädännöstä, eri maalaiset
kirjaston työntekijät etsivät oman
maansa lainsäädäntöä asiasta, ja tiedot
kootaan yhteen.

Tiedonhakuun tulee myös paljon ’kansalaiskysymyksiä’. Kansalainen kysyy
mepiltä jotakin asiaa vaikkapa eläkkeisiin liittyen, meppi delegoi kysymyksen
avustajilleen ja avustaja kääntyy kirjaston aiheasiantuntijan puoleen.

Kirjastotiloissa on tilava lukusali tietokoneyhteyksineen ja rauhallinen
lehtilukusali, joka onkin ahkerassa käytössä. Moni on jopa ottanut torkut
lehtinurkkauksen miellyttävillä sohvilla, joilla puhelimen pirinä ei häiritse.

Jaana pitää työstään kirjastossa. Työ on vaihtelevaa ja työyhteisö on joustava.
Koskaan ei tiedä millainen kysymys tulee eteen, eikä työpäivää voi suunnitella
tarkkaan etukäteen.

Vierailun ja infotulvan päätteeksi Jaana tarjosi kahvit parlamentin "mikkihiiri-
kahvilassa". Nimitys tulee tuolien muotoilusta. Kiertelimme vielä taloa.
Parlamentin suuressa istuntosalissa oli vielä aistittavissa Hillaryn vierailun
aiheuttama tunnelma. Toivottavasti Hillary oli saanut yhtä hyvän opastuksen
kuin minä.

Kirjastovierailun jälkeen Jaana suuntasi paikalliseen merimieskirkkoon

vaimojen asema EU:ssa? Onko
aiheesta EU-lainsäädäntöä tai
julkilausumia?" Ihmetyttämään
tosin jäi että miksi kysyjä ajatteli
Euroopan kalastajien aina olevan
miehiä?



ostamaan ruisleipää, ja minä suuntasin katselemaan keskustan nähtävyyksiä.
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