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Yhteistyötä EU-tasolla  

Yhdeksän Eurooppalaista LERU-yliopistoa aloittivat kunnianhimoiset 
yhteistyöprojektit, joiden tavoitteena on saattaa osanottajayliopistojen 
korkeatasoiset elektroniset oppimateriaalit myös kansainväliseen käyttöön, 
yhdistämällä osallistuvien instituutioiden resurssit ja tieteellisen ja 
pedagogisen tietotaidon. Molempia hankkeita koordinoi Strasbourgissa 
sijaitseva Universitie Louis Pasteur (ULP) ja hankkeet ovat Euroopan 
komission rahoittamia.  

LERU-yliopistot (League of European Research Universities) ovat 12 
Eurooppalaista huippuyliopistoa, jotka evaluoivat, esittelevät ja koordinoivat 
Eurooppalaista huippututkimusta. LERU ylipistot ovat: Cambridge, 
Edinburgh, Geneve, Heidelberg, Helsinki, Karolinska, Leiden, Leuven, 
Milano, München, Oxford ja Strassbourg.  

 

Yhdeksän LERU:n kahdestatoista yliopistosta on käynnistänyt ja lähtenyt 
mukaan kahteen isoon EU-tason yhteistyöprojektiin; EUREA ja e-LERU. 
Helsingin yliopisto on mukana EUREA-projektissa. E-LERU on suunnattu 
opiskelijoille, EUREA keskittyy opettajiin ja e-resurssien tuottajiin / 
hallinnoitsijoihin.  

EUREA  

Kolmivuotinen EUREA-projekti alkoi virallisesti 15.1.2005. Projektin 
tavoitteena on kerätä osallistujayliopistojen elektroniset resurssit (e-
oppimateriaalit) yhteiseen EUREA-portaaliin, jonka kautta korkeatasoiset e-
oppimateriaalit ovat osallistujayliopistojen käytettävissä. LERU-esurssit 
pyritään siis yhteiskäyttöistämään. Osallistujayliopistot tuottavat 
toteutettavuustutkimuksen vuonna 2005, jonka pohjalta varsinaista yhteistä 
järjestelmää aletaan pystyttää vuonna 2006.  

 

http://www.leru.org/
http://www.leru.org/?nid=11


Osallistuvien LERU-yliopistojen edustajista 
koottu projektiryhmä kokoontui Strasbourgissa 
helmikuun alussa ja sopi EUREA:n 
aikataulusta, vastuualueista ja toteutuksesta. 
Koko projekti jaettiin ”toteutuspaketteihin” 
(WorkPackages), joista Helsingin yliopiston 
vastuulle osoitettiin WP:t 2 ja 3: 
tekijänoikeudet (IPR – Intellectual Property 
Rights) ja tekniset valmistelut (Technical 
preparation).  

WP 2 käsittelee portaalin kautta tarjottavin 
resurssien sisällön tekijänoikeuksiin liittyviä 
asioita, kuten lisensointia, aineiston jakelua ja 
käyttöoikeuksia. Helsingin yliopisto tuottaa toteutettavuusanalyysin 
tekijänoikeusasioista yhdessä CRID:in asiantuntijan kanssa (Namurin 
yliopiston juridiikan tutkimusyksikkö).  

WP 3 keskittyy projektin teknisiin ratkaisuihin, kuten käytettävään 
arkkitehtuuriin, rajapintoihin ja palveluihin. Paketin keskeisenä tavoitteena on 
myös LERU-yliopistojen elektronisten resurssien yhteiskäytön kehittäminen ja 
yhteisen portaaliratkaisun lanseeraaminen. Tämä vaatii standardien 
soveltamista, yhtenäistä metadataformaattia ja yhteisiä toimintamalleja. 
Lisäksi WP 3:n vastuulla on elektronisen oppimateriaalin määrittely, 
testiaineiston tuottaminen ja indeksointi ja pilottiportaalin pystyttäminen ja 
testaaminen.  

e-LERU  

1. helmikuuta 2005 käynnistynyt e-LERU pyrkii tarjoamaan LERU-
yliopistojen opiskelijoille liikkuvuutta virtuaaliympäristössä. Se on siis 
käytännössä LERU-yliopistojen virtuaaliyliopistohanke. Lopullisena 
tavoitteena on yhteisen virtuaalikampuksen luominen, jossa opiskelijoilla on 
mahdollisuus kartuttaa tietojaan osanottajayliopistojen tarjoamilla LERU-
hyväksytyillä e-moduuleilla.  

 

Miten jatketaan?  



Strassbourgin kick-off tapaamisessa osallistujilla oli suhteellisen yhtenäinen 
näkemys siitä, millainen tulevaisuuden EUREA-ympäristö voisi olla. 
Varsinaista päätöstä tuotettavasta sovelluksesta ei kuitenkaan ole vielä tehty, 
mutta mm. Helsingin yliopiston kirjaston DOMS-järjestelmä ja kansallinen 
tiedonhakuportaali NELLI herättivät kiinnostusta.  

Mahdollinen portaalialusta on vielä auki, mutta pilottivaiheen ratkaisusta 
keskusteltaessa mm. DSpace ja muutamat muut maksuttomat open source 
ratkaisut nousivat esille. Ratkaisua suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös 
LERU-yliopistojen jo olemassa olevat tietovarannot ja sovellukset ja 
hyödyntää niitä, mikäli mahdollista. Yksi suositettu vaihtoehto on ottaa 
käyttöön yhteisesti sopiva metadatan haravointisovellus, jolla eri 
instituutioiden resurssit voidaan kerätä yhteiseen portaaliin ja tarjota tätä kautta 
yhteiskäyttöön.  

Yhteiset kuvailusäännöt ja aineistojen luokittelu vaativat yhteisiä pelisääntöjä. 
Tällä hetkellä Helsingin yliopiston projektiryhmä kehittää e-oppimateriaalin 
määritelmää yhteistyössä ULP:n edustajien kanssa ja selvittää sopivaa 
portaalimallia, standardeja ja metadataformaattia. Metadatapuolella Dublin 
Core laajennuksineen vaikuttaa vahvalta kandidaatilta pääasiassa 
joustavuuden, yhteensopivuuden ja laajan käytön vuoksi.  

Osallistuvien yliopistojen seuraava tapaaminen on toukokuussa 2005, 
Helsingissä. Viimeinen toteutustutkimus tapaaminen on syyskuussa 2005 
Milanossa. Selvitystyölle ei siis ole jätetty ainakaan liikaa aikaa.  

Huippuosaamista EU-tasolla?  

EUREA ja e-LERU projekteilla pyritään tuottamaan kilpailukykyinen EU-
tason virtuaaliyliopistoportaali, joka toivottavasti kykenee vastaamaan 
lähitulevaisuuden jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin digitaalisessa ympäristössä 
tapahtuvasta opiskelusta, opetuksesta ja aineiston jakelusta. Mikäli tekniikka, 
yhteiskäyttömahdollisuudet, tekijänoikeudelliset asiat ja käyttäjien kiinnostus 
riittävät tuloksena saadaan käyttökelpoinen työkalu, jolla voidaan jakaa e-
oppimateriaalin lisäksi myös pedagogista osaamista ja menettelytapoja LERU-
yliopistojen välillä  

Eri yliopistoilla on hyvin erilaiset lähtökohdat elektronisen oppimateriaalin 
tuottamiseen ja jakeluun. Kirjastojen vastuulla oppimateriaali on oikeastaan 
vain Helsingin ja Heidelbergin yliopistoissa, muissa osanottajainstituutioissa 
vastuussa oli Opetusteknologiakeskuksen tapainen multimediayksikkö. 
Helsingin yliopiston kirjastojen OPPIX-sovellusta vastaavia tietokantoja 
löytyy muistakin yliopistoista, mutta myös kehittyneempiä sovelluksia, 
esimerkiksi kokonaisia e-oppimisympäristöjä dokumentteineen ja kokonaisine 
kursseineen, on tarjolla. Keskeistä onkin integroida näissä järjestelmissä olevat 
resurssit yhteiseen portaaliin kaikkien käyttöön ja kehittää yhteinen formatti 
LERU e-oppimateriaaleille.  

Vaikka projektista ei heti seuraisikaan täydellistä ja toimivaa portaalia 
huipputason oppimateriaalin markkinointiin sopivine business malleineen, 



todettiin jo kick-off tapaamisessa yhteisen vision lisäksi toinenkin positiivinen 
asia, joka varmasti tulee toteutumaan: Projektissa opitaan yhteistyötä ja 
luodaan tiiviit kontaktit LERU-tasolla.  

Mikael Vakkari 
suunnittelija 

kirjasto- ja tietopalvleujen 
kehittäminen 

mikael.vakkari at helsinki.fi 
puh. 191 22138  

   

 
 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2005/02/eurea.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2005/02/eurea.html#top�

