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Laatu ja käytettävyys terveystieteellisissä kirjastoissa oli aiheena neljänsillä 
valtakunnallisilla sairaalakirjastopäivillä Lahdessa. Kiinnostava ohjelma oli 
houkutellut paikalle noin 40 osanottajaa keskussairaaloiden, yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen kirjastoista. Päivät järjesti terveystieteiden 
kirjastolaisten yhdistys Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry.  

 
Seminaarin avaus Hennalassa: oik. Pirkko Pussinen Joensuusta, Pirjo 
Laitonen Terkosta, Kari Mikkonen ja Mirja Lepistö Hämeenlinnasta.  
 
Ensimmäisen seminaaripäivän ohjelma kuultiin Hennalan varuskunnan 
upseerikerhon historiallisissa tiloissa. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja 
paljasti tervetulotoivotuksessaan aivan tuoreen uutisen perustettavasta 
paikallisesta Heimo-hyvinvointipiiristä, joka yhdistää perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen. Myös Lahdessa viime vuonna avatun 
Sotilaslääketieteen keskuksen toiminnasta saimme hyvän kuvan sekä esityksen 
että tutustumiskäynnin ansiosta. Kustannus Oy Duodecimin edustajat kertoivat 
viimeisimpiä tietoja tuottamistaan Terveysportti -portaalista ja terveysalan 
sanastoja yhdistävästä Metatesaurus Rex –palvelusta.  

Pirjo Rajakiili toi kuulumisia eurooppalaisen yhdistyksemme konferenssista 
Romanian Cluji-Napocasta (löydät myös tästä Verkkari-lehdestä 
konferenssikuulumisia kyseisestä tapahtumasta) ja esitteli tähänastiset 
suunnitelmat Helsingissä järjestettävästä vuoden 2008 EAHIL-konferenssista. 
Hennalassa käynnin päätti opastettu vierailu Sotilaslääketieteen museossa. 

Laadunparannuksen lähtökohtana asiakaskyselyt 

Toisen päivän esitykset kuultiin Päijät-Hämeen keskussairaalan luentosalissa. 
Ammattikorkeakoulujen kirjastojen asiakastyytyväisyyttä on selvitetty laajalla 
kyselytutkimuksella. Esitys Kuopion yliopiston ja sen kirjastojen laatutyöstä ja 
siellä käytössä olevasta laatukäsikirjasta herätti kunnioitusta kuulijoissa. Laajat 
sisäiset ja ulkoiset auditointiohjelmat on jo käyty läpi ja Kuopion yliopisto on 
saanut kuudeksi vuodeksi Korkeakoulujen auditointineuvostolta päätöksen 
siitä, että yliopisto täyttää ISO-standardin mukaiset laatukriteerit. 

Itse esittelin Medic-tietokantamme asiakaskyselyyn ja sisäiseen 
laaduntarkkailuun pohjautunutta uudistamisprosessia. Pikainen tietoisku 

 

http://www.terkko.helsinki.fi/bmf/
http://www.terveysportti.fi/rex/metatesaurus.koti?p_sab=HOID
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2006/07/eahil.html
http://www.uku.fi/top/top_laatukk.pdf
http://www.terkko.helsinki.fi/bmf/lahti-ulla-neuvonen.pdf
http://www.terkko.helsinki.fi/bmf/lahti-ulla-neuvonen.pdf


Terkossa kehitetystä FeedNavigator –uutuusseurantapalvelusta herätti 
ansaittua kiinnostusta. Terveysalan tutkijoille eri puolilla Suomea ja myös 
ulkomailla tämä kaikille avoin palvelu on käyttökelpoinen jo sellaisenaan. 

Seminaarin iltaohjelmassa oli Osmo Vänskän johtaman Sinfonia Lahden 
konsertti Sibeliustalossa. Loistava konserttisali on juuri arvioitu yhdeksi 
maailman parhaista, eikä Sinfonia Lahtikaan ole sijoittunut huonosti alan 
julkaisujen listoilla. Käynti Sibeliustalossa on rakennustaiteellinen elämys 
sinänsä. 

Sairaalakirjastopäivien antina oli ajankohtaisen tiedon jakamisen lisäksi 
verkostojen luominen ja vahvistuminen alan ammattilaisten välillä. 
Virkistymisen ja hyvinvoinnin osuuskin oli ilmeinen. 

 
Hennalan upseerikerhon historiallisessa miljöössä lounastamassa vas. Monika 
Cseh Laurea-kirjastosta sekä Eeva-Liisa Aatola ja Leena Lajunen Terkosta.  

 
Sotilaslääketieteen museossa esitellään mm. Suomen sotien 1939-45 
lääkintähuoltoa: joukkosidontapaikka korsussa ja kenttäsairaalan 

http://www.terkko.helsinki.fi/feednavigator/


leikkaussalin varustus.  

Teksti: 
Ulla Neuvonen 
Informaatikko 

Terveystieteiden keskuskirjasto 
ulla.neuvonen AT helsinki.fi 

Kuvat: 
Ulla Neuvonen ja Sotilaslääketieteen museo 

 
 


