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Kumpulan tiedekirjaston palavereissa on keskusteltu 
keinoista lisätä vuorovaikutusta laitosten henkilökunnan 
kanssa ja parantaa muun muassa molemminpuolista 
tietoisuutta toimintatavoistamme tiedonhankinnassa.  

Aiemmin tiedekirjasto on järjestänyt laitosten 
henkilökunnalle info-päivän, jossa esiteltiin kirjaston 
toimintaa. Tarkoitus oli myös tehdä kirjaston henkilökuntaa 
tutuksi. Mutkatonta kanssakäymistä edistää jo se, että tuntee 
kirjastossa ainakin tieteenalansa vastuuhenkilön.  

Erään tavoitteen henkilökunnan ammattitaidon kehittämisessä 
hahmotteli kirjastonjohtaja Hannele Fabritius: ”Seuraavaksi 
on tarkoitus käydä vuoropuhelua eri tieteenalojen tutkijoiden 
kanssa ja oppia paremmin ymmärtämään tutkijoiden 
tiedontarpeita ja tiedonhankintaa sekä tiedon käyttöä 
tutkimusprosessissa.”  

Itse asiassa kuultuna tutkijat  

Tiedottaminen ja keskustelu ovat avaimia keskinäiseen 
ymmärrykseen. Sen lisäksi että halusimme kuulla tutkijoiden 
tiedonhankinnasta, halusimme vastata mahdollisiin kysymyksiin kirjaston 
toimintatavoista, valaista tiedonhankinnan mahdollisuuksia ja esteitä kirjaston 
näkökulmasta ja ehkä muistuttaakin kirjaston tarjoamista palveluista.  

Foorumiksi tutkijoiden ja kirjaston väen keskusteluille valittiin kirjaston 
kuukausikokous, johon kampuksen eri tieteenaloja edustavia tutkijoita on 
kutsuttu kertomaan työstään ja tiedonhankinnastaan. Vierailuja on 
tammikuusta lähtien järjestetty viisi, ja kullekin alustukselle ja keskustelulle 
varattiin aikaa joustava tunti – keskustelut saivat näin pakottomasti ottaa 
aikansa.  

Kukin vieras teki työtä käskettyä omalla persoonallisella otteellaan. Alustukset 
vaihtelivat omaa tutkimusta tarkastelevista esityksistä suoraan 
tiedonhankinnan kysymysten pohdintaan. Välittömän palautteen mukaan 
vieraamme käyttivät mielihyvin tilaisuuden kertoa ja keskustella työssään 
keskeisestä tiedonhankinnasta.  

Fossiileista pelimaailmaan  

Saimme kuulla kokemuksista tietopalvelukulttuurien eroista Suomen ja USA:n 
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välillä, kun akatemian tutkija ja maantieteen laitoksen dosentti Pauliina 
Raento kuvasi tiedonhankinnan väyliään. Yhdysvaltojen etuna ovat hänen 
mukaansa lukuisat tietokannat ja paremmin elektronisesti käytettävissä olevat 
esimerkiksi yhteiskuntaa käsittelevien tutkimusalojen lehdet sekä 
kirjallisuuden edullisempi hintataso.  

Tiedemaailmassa baskinationalismin ja uhkapelien tutkijana tunnetulle 
Raennolle henkilökohtaiset suhteet tiedeyhteisössä ovat erittäin tärkeitä 
tiedonlähteitä. Hän seuraa monen tutkimusalan julkaisuja – kulttuurista 
politiikkaan.  

Raento vertasi nykyistä tilannetta aikaan, jolloin oli kierrettävä kirjastosta 
toiseen uusia lehtiä selaamassa; ajansäästö on melkoinen elektronisen aineiston 
tultua saataville. Asiaa kysyttäessä hän totesi, että tietokannoissa ja internetissä 
kätevästi saatavilla oleva aineisto voi suunnata tutkimusaineiston valintaa 
tehokkuus- ja mukavuussyistä.  

Lehtiä selataan ja luetaan kuitenkin mielellään paperiversioina, vaikka 
elektroniset aineistot ovatkin ylivoimaisia tiedonhaussa. Ympäristökemian 
professori Tapio Kotiaho arveli paperitiedotteen toimivan helposti huomiotta 
jäävää sähköpostilistaa paremmin myös kirjaston tiedotuksessa.  

Kirjahankinnoissa Kotiaho käyttää tiedekirjaston kirjahankintapalvelua. Hänen 
esittämänsä toive kirjastolle kaikkien tieteenalojen lehtien järjestämisestä 
samoihin aakkosiin on nyt Kokoelmakompassi-hankkeen kouriintuntuvasti 
edistyessä toteutunut.  

Evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius esitteli tutkimuksiinsa 
liittyviä fossiiliaineiston perusteella tehtyjä sadantakarttoja ja niistä tehtyjä 
ilmastotulkintoja sekä maailmanlaajuisesti merkittävää fossiilitietokantaa 
NOWia (Neogene of the Old World: database of fossil mammals, 
http://www.helsinki.fi/science/now/), jota ylläpidetään Helsingistä käsin.  

Alalle luonteenomaista on tutkijoiden välisen julkaisuvaihdon perinne ja 
tutkijoiden kollegoilta perimät ja edelleen kartuttamat kirjastot.  

Mikael Forteliuksen henkilökohtaiseen kirjastoon kuuluu Björn Kurténilta 
peritty tutkimuskirjasto. Tilaisuudessa keskusteltiin mahdollisuuksista 
aineiston luetteloimiseen ja myös osittaiseen digitoimiseen.  

Yliopistonlehtori Ismo Koponen fysikaalisten tieteiden laitoksen 
opettajankoulutusyksiköstä kertoi fysiikan korkea-asteen opetukseen 
kohdentuvasta fysiikan opetuksen tutkimuksesta (kansainvälisesti Physics 
Education Research). Tutkimusala on monitieteinen sisältäen fysiikkaa, 
fysiikan historiaa ja filosofiaa, pedagogiikkaa ja didaktiikkaa, 
tieteentutkimusta ja sosiologiaa.  

Koponen totesi aineiston saatavuuden monelta osin ongelmalliseksi. 
Historiallinen aineisto on hankalasti, joskus ei lainkaan, saatavissa. Varsinkin 
tieteen filosofiaa ja historiaa käsittelevien monografioiden saatavuudessa ja 
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lainaamisessa on hankaluuksia. Myös proceedings-julkaisut ovat vaikeasti 
tavoitettavissa.  

Yliopistonlehtori Tomi Pasanen toimii tietojenkäsittelytieteen laitoksen 
Gamics-(pelitutkimus)laboratorion johtajana.  

Pelitutkimus on yliopistossa uusi tutkimusala, jolla on vielä esim. rahoituksen 
hankkimisessa uskottavuusongelmia. Laboratorio tekee yhteistyötä Oulun ja 
Tampereen vastaavien yksiköiden kanssa, ja jonkin verran yhteistyötä on myös 
peliteollisuuden kanssa.  

Pelitutkimukselle ei ole syntynyt varteenotettavia omia lehtiä. Alan tutkimusta 
sivuavat grafiikkaa ja klassista tekoälyä käsittelevät lehdet. Opetuskäyttöön 
soveltuvaa kirjallisuuttakaan ei juuri ole. Alalta on tehty joitakin väitöskirjoja, 
ja vuosittain järjestetään pari konferenssia.  

Paperin kaiho  

Tutkijavieraidemme tiedonhankinnan tavat ovat luonnollisesti tutkimusalan ja 
tutkijapersoonan mukaan yksilöllisiä. Moni piirre on kuitenkin yhtenevä.  

Kaikki käyttävät tietokantoja ja e-lehtiä. E-lehtien puutteena on, että niitä on 
saatavilla vasta vuosilta 1990-1995 alkaen. Tutkijat seuraavat lehtiä 
aktiivisesti; muistutuspalveluita käytetään vähemmän.  

Toisaalta lehtien ja kirjojen toivotaan jatkossakin löytyvän kirjastosta myös 
paperiversioina, lähinnä paremman luettavuuden vuoksi. Täysin ei myöskään 
luoteta siihen, että pääsy elektronisiin aineistoihin on tulevaisuudessa turvattu.  

Tapaamisissa virisi keskustelu monesta tiedonhankintaan liittyvästä seikasta.  

Hiukan hämmästystä herätti, että kaukopalvelumme toiminnasta eivät kaikki 
vieraamme olleet tietoisia. Saimme tilaisuuden oikaista myös joitain 
väärinkäsityksiä lainauskäytänteistä.  

Nelli-portaalin käyttö ei toistaiseksi ole tullut esille. Lieneekö vain alku 
tässäkin hankala.  

Tutkija-opettajat kantavat huolta myös opiskelijoiden tiedonsaannista. 
Keinoina kurssikirjojen kierron nopeuttamiseksi ehdotettiin laina-aikojen 
lyhentämistä ja myöhästymismaksujen korotusta.  

Tiedekirjasto sai kiitosta kaukopalvelun ja kirjahankinnan hyvästä ja nopeasta 
toiminnasta ja henkilökunnan joustavuudesta asiain hoidossa. Kokoelmissa on 
väistämättä puutteita monitieteisten ja uusien tutkimusalojen osalta.  

Kohti tiedontarpeiden syvempää ymmärrystä …  

Tiedon hankinnan ja käytettäväksi saattamisen tarkastelu tutkijoiden eli tiedon 
tarvitsijoiden ja käyttäjien näkökulmasta antaa parhaimmillaan virikkeitä 



meidän kirjastossa työskentelevien näkemykseen siitä, mikä on työmme 
ensisijainen tarkoitus.  

Kirjaston väen kommenteissa on pidetty antoisana paitsi tutkijapersooniin 
tutustumista myös vieraidemme esityksiä tutkimusalastaan ja omista 
tutkimuskohteistaan. Tiedonhankinnan osalta monet asiat ovat saaneet 
vahvistusta, ja uuttakin on tullut esille.  

Vähäinen ei ole myöskään sen suoran palautteen merkitys, jonka näissä 
keskusteluissa olemme saaneet omasta työstämme ja toimintatavoistamme. 
Kuukausikokouksiimme on tullut tervetullutta väriä ja vaihtelua.  
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