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EUREA  

Yhdeksän Eurooppalaista LERU-yliopistoa (League of European Research 
Universities) aloittivat helmikuussa 2005 EUREA yhteistyöprojektin. 
Tavoitteena on kerätä osallistujayliopistojen elektronisten oppimateriaalien 
metadata yhteiseen EUREA-portaaliin, jonka kautta ne ovat 
osallistujayliopistojen käytettävissä. Hanketta koordinoi Strasbourgissa 
sijaitseva Université Louis Pasteur (ULP) ja se on rahoitettu Euroopan 
komission EContent-ohjelmasta.  

Vuoden 2005 aikana on tehty pilottitutkimusta, 
josta saatujen kokemuksien pohjalta varsinainen 
yhteinen järjestelmä on tarkoitus pystyttää vuosien 
2006 – 2007 aikana, osana uutta Euroopan 
komission EContentplus ohjelmaa. Helsingin 
yliopiston vastuulla on toteutuspaketti 4 (WP4) – 
tekniset valmistelut (Standards, Formats and API). 
Hankkeeseen on osallistunut Helsingin yliopiston 
Opetusteknologiakeskuksen, Tietotekniikkaosaston 
ja kirjastojen asiantuntijoita (projektista myös 

Verkkarissa 2/2005).  

  

KESÄ - SYKSY 2005  

Hankkeeseen palkattiin kaksi suunnittelijaa loppukesästä 2005. Toisen 
vastuulla on teknisen koealustan pystyttäminen ja toinen vastaa aineistojen 
kuvailuun liittyvistä asioista. Suunnittelijat kehittävät alustaa, e-
oppimateriaalimääritelmiä ja kuvailusääntöjä yhdessä projektiryhmän kanssa.  

Hankkeen yhteydessä on kartoitettu Helsingin yliopiston elektronisia 
oppimateriaaleja, lisensointiprosesseja ja eri kampuksilla käytössä olevia 
oppimateriaalin hallintamenetelmiä. Testimateriaalina on käytetty pääasiassa 
osanottajayliopistojen lääketieteen e-oppimateriaaleja, joita Helsingissä 
yliopiston osalta on hankittu käyttöön Terveystieteiden keskuskirjaston 
Digitaalisesta kurssikirjastosta.  

Tekniseksi alustaksi valittiin pilottivaiheessa MIT:ssa kehitetty Open Source 
ohjelmisto DSpace, joka vaikuttaisi soveltuvan hyvin elektronisten resurssien 
hallintaan ja on käytössä myös Viikin tiedekirjastossa kampusarkistona. 
Hankkeessa kartoitettiin myös muutamia muita e-resurssien hallintaan 
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soveltuvia teknisiä alustoja (CDSWare ym.). Metadatan haravointia on testattu 
alustavasti PKP-harvester -sovelluksella.  

JATKO  

EUREA-hankkeen vaatimuskartoitus lähenee loppuaan. EUREA:n 
loppukokouksessa Milanossa lokakuussa 2005 esitellään suositukset yhteiselle 
tekniselle alustalle ja e-oppimateriaalien metadatalle. Suositusten pohjalta 
tuotetaan varsinainen toteuttamissuunnitelma vuosille 2006 – 2007.  

EUREA:a voidaan tulevaisuudessa käyttää alustana e-oppimateriaaleille, joita 
on tarkoitus tuottaa esimerkiksi LERU yliopistojen e-LERU hankeessa. 
Helmikuussa 2005 käynnistynyt e-LERU pyrkii tarjoamaan LERU-
yliopistojen opiskelijoille liikkuvuutta virtuaaliympäristössä kehittelemällä 
yhteisiä LERU-virtuaaliopintokokonaisuuksia.  

EUREA ja e-LERU hankkeilla pyritään tuottamaan kilpailukykyinen 
yhteiskäyttöinen EU-tason virtuaaliyliopistoportaali, joka tavoitteena on kyetä 
vastaamaan lähitulevaisuuden jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin digitaalisessa 
ympäristössä tapahtuvasta opiskelusta, opetuksesta ja aineiston jakelusta. 
Hankkeissa pyritään kehittämään yhteistyötä LERU-yliopistojen välillä niin, 
että e-oppimateriaalin lisäksi voitaisiin jakaa myös pedagogista osaamista, 
opintokokonaisuuksia ja menettelytapoja LERU-yliopistojen välillä. EContent 
plus ohjelman osana on suunnitteilla mm. LERU-libraries hanke, jolla pyritään 
kehittämään LERU-yliopistojen kirjastojen välistä yhteistyötä.  
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