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Kirjastohenkilöstöllä oli 14.10. tilaisuus kuulla monenlaisista ajankohtaisista 
asioista: FinELibin toiminnasta, lähdeviitteiden hallintaohjelmasta, 
oppimiskeskuksista ja paikallisen elektronisen kirjastoaineiston hankinnasta. 

FinELib 

Arja Tuuliniemi kertoi FinELibin toiminnasta keskittyen aineistojen 
hankintaan. Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib, on konsortio, joka 
muodostuu yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja 
yleisistä kirjastoista. Tällä hetkellä konsortion osapuolia on 102. 

Elektronisia aineistoja hankitaan käyttäjiltä saadun palautteen ja 
asiantuntijaryhmien palautteen perusteella. Uusien aineistojen käyttöön 
saaminen kestää yleensä noin vuoden alkaen aineiston valinnasta ja päättyen 
sen käyttöön ottoon. Tähän aikaväliin mahtuu muun muassa konsortion 
muodostaminen, hinnan määritys ja lisenssisopimusten solmiminen. Usein 
aineistot ovat myös koekäytössä. Tällä hetkellä FinELibillä on aineistoista 
yksi-, kaksi- ja kolmivuotisia sopimuksia. Arja Tuuliniemi mainitsi, että 
FinELib-portaali otetaan käyttöön vuoden 2003 alussa. 

RefWorks 

Erinomainen lisä yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden työkaluihin on 
lähdeviitteiden hallintaohjelma RefWorks, jonka käyttöä demosi Jukka 
Englund. RefWorks on yliopistossamme koekäytössä kaksi kuukautta (testi 
alkoi 14.10.02), ja tänä aikana kaikilla yliopistolaisilla on mahdollisuus 
kokeilla ohjelman soveltuvuutta omaan käyttöön. Esimerkiksi EndNote-
ohjelmaa tunteville RefWorksissa on tuttuja toimintoja, mutta EndNoteen 
verrattuna RefWorksin käyttöönotto on helppoa ja ohjelman saa käyttöönsä 
mistä vain web-selaimen välityksellä, kunhan siihen vain on käyttöoikeus. 

Oppimiskeskukset 

Ari Rouvari, Marja Moisio, Jukka Englund ja Jussi Hanén esittelivät 
oppimiskeskusten tilannetta Meilahdessa, Viikissä ja keskustakampuksella. Ari 
Rouvarin mukaan oppimiskeskuksissa on neljä ulottuvuutta: fyysinen, 
tekninen, didaktinen ja sosiaalinen. Keskustassa tunnetumpi oppimiskeskus 
lienee Opiskelijakirjaston naapuriin valmistuva Fabianinkadun oppimiskeskus, 
joka otetaan käyttöön ensi vuonna. Tämän lisäksi remontoidussa Unioninkatu 
40:ssa toimii uusi oppimiskeskus. Viikissä ja Meilahdessa on hajasijoitetut 
oppimiskeskukset, toimintaa on useammassa paikassa.  

Kussakin esitellyssä oppimiskeskuksessa toiminnot ja tilat ovat hyvin 

 

http://www.lib.helsinki.fi/finelib/index.html
http://www.refworks.com/Refworks/
http://www.helsinki.fi/fabianinkatu28/


samantapaisia, niistä löytyy esimerkiksi tiloja uudentyyppiseen opiskeluun, 
ryhmätyötiloja, lukusoppia, lukusaleja, työasemia, atk-neuvontaa. Osa 
esiteltyjen keskusten tiloista on auki läpi vuorokauden. Viikissä 
oppimiskeskuksen yhtenä toimijana on myös pedagoginen tuki, Viikin 
opetuksen kehittämispalvelut - VOK. VOK tarjoaa opetuksen ja oppimisen 
palveluita Viikin kampuksen opettajille.  

Verkko-oppimateriaalit 

Tilaisuuden lopuksi Ari Rouvari kertoi paikallisen elektronisen 
kirjastoaineiston hankinnasta ja jakelusta Opiskelijakirjastossa. Kirjasto 
hankkii ja tarjoaa opiskelijoiden käyttöön sähköisessä muodossa yksittäisiä 
artikkeleja ja loppuunmyytyjä kurssikirjoja. Artikkelien hankinta on ollut 
ongelmattomampaa ja lupia niiden käyttöön on saatu melko hyvin. 
Opiskelijakirjasto on kokeillut myös joidenkin kokonaisten kurssikirjojen 
jakelua verkossa, mutta tätä on vaikeuttanut tekijänoikeuksien suojaamiseen 
liittyvät ongelmat. Opiskelijakirjaston oppimateriaalitietokannassa on 
keskustakampuksen tiedekuntien tutkintovaatimuksissa olevia verkko-
opintoaineistoja. 

Koulutustilaisuudessa oli hyvää paitsi mahdollisuus kuulla ajankohtaisista 
asioista, myös tavata muiden kirjastojen edustajia. Marraskuussa on vielä 
toinen Elektronisen kirjastotoiminnan kehittäminen –tilaisuus.  

PowerPoint-esitykset. 
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http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/vok/
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