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WHO:n Euroopan alueen dokumentaatiokeskusten taustasta ja tehtävistä 

Ensimmäiset WHO:n Euroopan alueen (WHO/EURO) 
dokumentaatiokeskukset perustettiin 1989 Berliinin muurin murtumisen 
jälkeen tehostamaan WHO:n tuottaman tiedon levitystä ja siten tukemaan 
erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan maiden (CCEE, Countries of Central and 
Eastern Europe) sekä uusien itsenäistyneiden maiden (NIS, Newly Independent 
States) terveydenhuoltojärjestelmien rakentamista sekä WHO:n "Terveyttä 
kaikille" –ohjelman toteuttamista. WHO:n Euroopan alueella, joka kattaa 
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nykyisin 51 maata ja jonka väestömäärä on 870 miljoonaa, 
dokumentaatiokeskuksia on nyt kaikkiaan 48 yhteensä 38 maassa. Tavoitteena 
on ollut perustaa ainakin yksi dokumentaatiokeskus jokaiseen Euroopan alueen 
maahan.  

WHO on valtuuttanut dokumentaatiokeskuksiksi pääsääntöisesti 
terveysministeriöiden, lääketieteellisten ja kansanterveystieteellisten 
korkeakoulujen ja yliopistojen yhteydessä toimivia kirjastoja ja 
tietopalvelukeskuksia, joilla on mahdollisimman monipuolinen infrastruktuuri 
ja maanlaajuinen yhteistyöverkosto. 

Terveystieteiden keskuskirjasto – Terkko - on toiminut WHO:n Euroopan 
alueen dokumentaatiokeskuksena vuoden 1991 lopusta lähtien ja vastannut 
WHO:n tuottaman tiedon hallinnasta, levityksestä ja koordinoinnista Suomessa 
sekä toiminut WHO:n Euroopan-alueen dokumentaatiokeskusten verkoston 
aktiivisena jäsenenä.  

  

 

  

WHO:n Euroopan alueen dokumentaatiokeskusten toimintojen 
kehityksestä 

WHO:n Euroopan aluetoimiston muutamien vuosien välein järjestämät 
dokumentaatiokeskusten kokoukset ovat keskusten tehtävien ja toimintojen ja 
formaali arviointi- ja kehittämisfoorumi. Ensimmäinen 
dokumentaatiokeskusten kokous pidettiin Berliinissä 1990, toinen ja kolmas 
Kööpenhaminassa 1993 ja 1998 ja neljäs Wienissä tämän vuoden lokakuussa. 
Olen osallistunut Suomen keskuksen edustajana molempiin Kööpenhaminan 
kokouksiin sekä Wienin kokoukseen. Berliinin kokouksessa määriteltiin 
käsitteet ja tehtävät; Kööpenhaminan kokouksissa täsmennettiin keskusten 
tiedonlevitystehtäviä ja rakennettiin WHO-keskeistä verkostoa sekä 
hahmoteltiin elektronista kirjastoa. Wienin kokouksessa pyrittiin 
tarkastelemaan keskusten tehtäviä uusien haasteiden näkökulmasta. 

  

 

  

WHO:n Euroopan alueen dokumentaatiokeskusten muutostekijöistä  

Dokumentaatiokeskuskusten kolmannen, Kööpenhaminan kokouksen, ja 
neljännen, Wienin kokouksen, välillä kuluneet lähes viisi vuotta ovat olleet 
voimakkaiden muutosten - hallinnollisten, ohjelmallisten, teknologisten - aikaa 
sekä WHO:n päämajassa Genevessä että Euroopan aluetoimistossa 
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Kööpenhaminassa, mutta myös dokumentaatiokeskusten toimintaympäristöissä 
WHO:n Euroopan alueen jäsenmaissa.  

Yleisstrategiatasolla tapahtuneisiin muutoksiin kuuluvat sekä WHO:n uuden 
pääjohtajan Gro Harlem Brundtlandin vuodesta 1998 että uuden Euroopan 
aluejohtajan Marc Danzonin vuodesta 2000 linjaamat hallinnolliset ja 
ohjelmalliset sekä niihin kytkeytyvät teknologiset muutokset; 
erityisstrategiatasolla tapahtuneisiin muutoksiin kuuluvat uuden tietostrategian 
linjaaminen. Dokumentaatiokeskusten ja "Terveyttä kaikille" -ohjelman 
kehittämisen kannalta olennaista on hallinnollinen ja ohjelmallinen 
hajauttaminen, jäsenmaiden sisäisten ja keskeisten verkostojen rakentaminen ja 
vahvistaminen. 

  

 

  

Wienin kokouksesta ja kokouksen haasteista 

Kokouksen tavoite 
Kokouksen päätavoite oli muotoilla dokumentaatiokeskusten uusi 
toimintamalli ja sen pohjalta uudet selkeät tehtävälinjaukset. Tässä onnistuttiin. 

Kokouksen osallistujat 
Kokoukseen osallistui kaikkiaan 45 asiantuntijaa; 33 dokumentaatiokeskusten 
päällikköä 29 maasta; WHO:n Euroopan aluetoimiston edustajia: suoraan 
aluejohtajalle vastuunalaisena toimivan osaston ’Division of Information, 
Evidence and Communication’ päällikkö Anca Dumitrescu sekä tämän 
alaisuudessa toimivan yksikön, ’ Health Documentation Services’ edustajat 
Marina Ghitocin johdolla; WHO:n päämajan edustaja ’Library and 
Information Network for Knowledge’ -kirjastopalvelujen päällikkö Yvonne 
Grandbois. 

Kokoustyöskentely 
WHO:n Euroopan aluetoimisto toimi kokouksen jäljestäjänä, mutta, kuten 
yleensä, kutsui puheenjohtajaksi yhden dokumentaatiokeskuksen edustajan; 
tänä vuonna minut Suomen edustajana pyydettiin tähän tehtävään. 

Kokoustyöskentely koostui, kuten tavallista WHO:n kokouksissa, 

• kokouksen teemaan liittyvistä pääsessioista ja niihin sisältyvistä 
esityksistä ja keskusteluista; 

• edustajien kokoukseen valmistamista selvityksistä ("working papers") 
ja niihin liittyvästä ryhmätyöskentelystä ja sen tuottamista raporteista; 

• taustaselvityksistä ("background papers"): edellisen kokouksen 
suosituksista sekä edellisen kokouksen jälkeen suoritetuista 
kartoituksista. 
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Kokouksen onnistumiselle oli tärkeää saada eri osapuolet todella 
keskustelemaan toistensa kanssa toimintaympäristöissä tapahtuneista 
muutoksista; pääsessiot, työryhmät ja niiden tuottamat raportit toimivat tässä 
suhteessa hyvin. 

Kokouksen haasteeksi muodostui  

1. WHO:n kannalta saada kaikki dokumentaatiokeskusten edustajat – 
erityisesti itäisen Euroopan maiden keskusten edustajat – 
vakuuttuneiksi WHO:ssa sekä yleisstrategiatasolla että 
erityisstrategiatasolla, tietostrategiatasolla, käynnistyneiden muutosten - 
organisatoristen, ohjelmallisten ja teknologisten – vaikutuksista 
dokumentaatiokeskusten toimintaan ja siten uuden toimintamallin 
tarpeellisuudesta; 

2. dokumentaatiokeskusten kannalta – erityisesti itäisen Euroopan maiden 
keskusten kannalta - muistuttaa WHO:ta dokumentaatiokeskusten 
hyvin erilaisista toimintaympäristöistä ja niiden vaatimista 
edellytyksistä. 

  

 

  

WHO:n Euroopan alueen uudesta tietostrategiasta 

Kokouksen esityksistä keskeisimmin dokumentaatiokeskusten toimintamallin 
taustaa pohjusti "Health Documentation Services" –yksikön päällikön Marina 
Ghitocin alustus "Information in WHO/EURO – policy and strategy on 
information products and services", jossa hän analysoi WHO:n Euroopan 
aluetoimiston "tietotuotepalvelustrategiaa ja -politiikkaa" ja arvio sitä sekä 
WHO:n Euroopan aluetoimiston että dokumentaatiokeskusten kannalta 
seuraavasti: 

1. vaikka Euroopan aluetoimistolla on selkeä, vahvaan asiantuntijuuteen 
rakentuva tietotuote- ja palvelupolitiikka sitä ei ole vielä täysin 
toteutettu, 

2. vaikka Euroopan aluetoimistolla on verkostoitumisen edellytykset, 
organisatoriset ja tekniset, se ei "yksilöi" informaation jakeluaan 
dokumentaatiokeskuskohtaisesti eikä se ole kehittänyt selkeää 
kommunikointimekanismia dokumentaatiokeskusten kanssa; 

sekä edelleen 

1. vaikka dokumentaatiokeskuksilla on kirjasto- ja tietopalvelualan vahva 
asiantuntemus, useilla keskuksilla, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan 
maissa, on vain vähän henkilö-, materiaali- ja talousresursseja, 

2. vaikka dokumentaatiokeskuksilla on hyvä paikallinen asiantuntemus, 
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niillä ei ole selkeää kommunikaatiomekanismia WHO:n aluetoimiston 
kanssa. 

Tämä johtaa välttämättömiin vaatimuksiin: 

Euroopan aluetoimiston kannalta 

1. informaationjakelun uudistamiseen - julkaisukanavien ja 
julkaisuformaattien uudistamiseen, uusiiin julkaisukieliin 

2. kommunikaatiomekanismin rakentamiseen dokumentaatiokeskusten 
suuntaan; 

dokumentaatiokeskusten kannalta 

1. informaation käytön arviointiin - informaation levityksen 
kohderyhmien yksilöimiseen ja informaatiotarpeiden kartoitukseen sekä 
informaation vaikuttavuuden arviointiin 

2. kommunikaatiomekanismin rakentamiseen WHO:n Euroopan 
aluetoimiston suuntaan sekä toisten dokumentaatiokeskusten suuntaan 
ja dokumentaatiokeskusten keskinäiseen verkostoitumiseen. 

  

 

  

WHO:n Euroopan alueen dokumentaatiokeskusten toimintamallin 
perustasta – tavoitteena palveluitten ja tarpeitten kohtaaminen  

Uusi toimintamalli rakentuu yleisellä toimintalinjatasolla: 

• palveluiden ja tarpeiden kohtaamisen - "Matching services to needs" - 
periaatteelle ja sen seurauksena 

• näyttöön ja tutkimukseen perustuvaan terveyspolitiikkaan - "Evidence-
based policy-making" - "Science-based policy making"; 

• yhteistyöhön ja verkostoitumiseen perustuvaan terveyspolitiikkaan - 
"Partnerships for health" - "Networking for health"; 

julkaisu-, tietotuote-, tietopalvelutasolla: 

• tiedon hajonnan - "Dissolving information" - periaatteelle ja sen 
seurauksena 

• WHO:n Euroopan-alueen jäsenmaiden erityisasiantuntijatietoon: 
WHO:n Euroopan aluetoimisto tarvitsee yhä enemmän jäsenmaiden 
asiantuntijuutta tiedon tuottamiseen. 

WHO:n dokumentaatiokeskukset ovat entistä tärkeämpi tekijä WHO:n 
Euroopan aluetoimiston "tietotuotestrategiassa ja –politiikkassa": niiden 
tehtävänä saattaa WHO:n tuottamat julkaisut/tietotuotteet kansalliseen 
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käyttöön niin että niitä voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää 
kansallisissa terveysohjelmissa. Dokumentaatiokeskukset, joiden 
kehysorganisaationa ovat yliopistot ja korkeakoulut, pystyvät todennäköisesti 
monipuolisimmin tukemaan tätä WHO:n Euroopan aluetoimiston 
toimintalinjaa ja vastaamaan toimintaympäristönsä haasteisiin. 

  

 

  

WHO:n tuottaman tiedon levityksestä tiedon maakohtaiseen hallintaan 

Wienin kokouksen luonnosteleman ja hyväksymän ehdotuksen mukaan 
WHO:n Euroopan alueen dokumentaatiokeskusten tehtävänä on 

• selvittää WHO:n tuottaman tiedon kohderyhmät ja kohderyhmien 
tiedontarpeet sekä WHO:n Euroopan aluetoimiston kannalta että kunkin 
maan kannalta; 

• ohjata tieto täsmällisesti kohderyhmien jäsenille; 
• toimia kansallisena asiantuntijaporttina WHO:n tuottaman tiedon 

hallinnassa, mikä käsittää tiedon organisoinnin, markkinoinin, 
levityksen ja tiedon arvioinnin – käytön, käytettävyyden ja 
vaikuttavuuden; 

• toimia yhteistyössä maan muiden lääketieteellisten / terveystieteellisten 
kirjastojen ja lääketieteellisten seurojen kanssa; 

• toimia yhteistyössä muiden dokumentaatiokeskusten kanssa; 
• muodostaa dokumentaatiokeskusten keskeisiä – bilateraalisia, 

multilateraalisia – verkostoja; 
• vahvistaa WHO:n tiedon diffuusiota relevanteilla tieteen aloilla. 

Tehtävistä kolme ensimmäistä ovat perustehtäviä, jotka kaikkien keskusten 
tulee suorittaa; muuten keskukset voivat itse suunnitella maakohtaisen 
toimintansa. 

Suomen WHO:n dokumentaatiokeskuksen maakohtaisena haasteena on nyt 
osaltaan vastata Wienin kokouksen jälkeen marraskuussa Suomen 1990-luvun 
terveyden edistämisen politiikkaa ja samalla uuden kansanterveysohjelman 
Terveys 2015 [pdf] perusteita arvioineen WHO:n työryhmän tekemiin 
havaintoihin ja kehittämisehdotuksiin.  

Helsingin Sanomien artikkelitoimittaja Päivi Repo kirjoitti 26.11.2002 asiasta 
seuraavasti:  

"WHO: Suomessa terveyden edistäminen on maailman huippua; 
tietoa on mutta se ei kulkeudu riittävästi kuntiin saakka." 

" ...Yliopistoissakaan ei arvioijien mukaan, varsinkaan lääketieteen 
opetuksessa, hyödynnetä kansan terveydestä olevaa laajaa tietoa..." 
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Terkon Wienin kokoukseen tekemä taustaselvitys* jo osin ennakoi tämän 
haasteen ja linjaa Suomen "Terveys 2015" –ohjelman kannalta relevantin 
WHO:n tuottaman tiedon välittymistä Suomen WHO:n 
dokumentaatiokeskuksen asiantuntijaportin kautta kolmelle verkostolle: 

1. yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille - lääketieteen / 
terveystieteen opetus- ja tutkimusverkostolle; 

2. kunnille - paikallishallintoverkostolle; 
3. kuntien terveyskeskuksille - perusterveydenhuollon verkostolle. 

*Networked services as a medium for promoting and disseminating 
information products of the WHO Regional Office for Europe – a Working 
Paper for the Fourth Meeting of the WHO Documentation Centres in Europe: 
A New approach to new challenges, Vienna, Austria 14-15 October 2002 / 
Päivi Pekkarinen 

  

 

  

Wienin kokouksen toimintamalli WHO:n Suomen 
dokumentaatiokeskuksen näkökulmasta:  
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