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Perinteinen FinELib-päivä oli kerännyt yliopiston pieneen juhlasaliin suuren 
joukon kirjastolaisia. Ohjelma koostui kolmesta teemasta: 
laadun varmistus, vaikuttavuus ja mittarit, e-aineistojen käyttö sekä  
Nellin käytettävyys. 

Tilaisuuden avasi ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm. FinELibin ohjausryhmän 
puheenjohtaja, Kuopion yliopiston rehtori Matti Uusitupa esitteli Kuopiossa 
tehtyä laatutyötä. Tavoitteena on, että Kuopion yliopistossa olisi kattava 
laadunhallintajärjestelmä ja toimiva auditointikäytäntö vuonna 2006. 
Yliopistotason päälaatukäsikirja hyväksyttiin hallituksessa joulukuussa 2004. 
Parikymmentä yksikköä on jo laatinut oman laatukäsikirjansa. 

Palvelupäällikkö Kristiina Hormia-Poutanen tarkasteli FinELibin toiminnan 
laatua asiakkaiden, talouden ja toimintatapojen/prosessien näkökulmista. 

Kirjastonjohtaja Jarmo Saartin vetämässä paneelikeskustelussa pohdittiin 
FinELibin aineistonhankinta- sekä portaalipalvelun laatua ja vaikuttavuutta 
sekä niiden mittaamista. Palvelu on laadukasta silloin, kun tehdään mitä 
luvataan ja tehdään asiat kerralla hyvin. Laatu syntyy prosesseissa. FinELibin 
haasteena on tuottaa palveluja siten, että ne sopivat konsortion 
jäsenorganisaatioiden omiin toimintaprosesseihin. Asiakasorganisaatioiden 
vastuulla puolestaan on selkeästi kertoa tarpeensa ja antaa palautetta. 

Paneelistien mielestä tarvittaisiin FinELibin ja kirjastojen yhteistä tutkimusta 
siitä, miten mitata vaikuttavuutta. Miten e-aineistot ja –palvelut vaikuttavat 
organisaation toiminnan laatuun/vaikuttavuuteen? Miten mitata välillistä 
vaikutusta? Mittareina voidaan käyttää esim. aineistojen käytön trendejä, 
tulostettujen artikkeleiden määriä, asiakkaiden kokonaistyytyväisyyttä. 

Länsi-Suomen läänin sivistystoimentarkastaja Anneli Ketonen esitteli yleisten 
kirjastojen e-aineistojen hankintaan ja käyttöön liittyvän kyselyn tuloksia. 
Digitaalisten aineistojen saatavuus on vähäistä ja vaihtelee alueellisesti. Olisi 
harkittava, tarvitaanko opm:n suositus yleisten kirjastojen keskeisistä e-
aineistoista.  

Tietopalvelupäällikkö Jari Tyrväinen kertoi ammattikorkeakoulukirjastoissa 
keväällä 2004 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn e-aineistoihin liittyvistä 
vastauksista. 

Pääsuunnittelija Ari Rouvari selvitti Nelli-portaalin tilannetta sekä 
kehittämishaasteita. MetaLibin versio 3.13 on tulossa käyttöön kesäkuussa.  

Saija Lukkarila raportoi pro gradu –tutkimuksestaan, jonka aiheena oli Nelli-
portaalin käytettävyys. Tuloksia on jo hyödynnetty Nellin käyttöliittymän 

  

http://www.uku.fi/hallinto/laatu/paalaatukasikirja15122004.pdf


muokkaamisessa. 

HYY:n koulutuspoliittisen sihteerin Anne Buttlerin puheenvuoro kuvasti sitä, 
että Nellin käyttöönotto on kesken ja tekemistä on edelleen paljon. Aineistoja 
on Nelliin viety ja lähestulkoon kuvailtu, yliopistolaiset kuitenkin hyödyntävät 
portaalia vielä satunnaisesti. Asiakkaiden opastuksessa ja koulutuksessa riittää 
meille kirjastolaisille työmaata ensi lukuvuodeksi.  

Päivän ohjelma ja powerpoint-esitykset löytyvät FinELibin sivuilta.  

Marja Hirn 
Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen 

puh 191 21777  
http://www.helsinki.fi/tietopalvelut  
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