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Ei ole kahtakaan kuukautta siitä, kun olin mukana kahdessa Helsingin yliopiston kirjastossa
järjestetyssä tilaisuudessa: 30.8. Tutkijan datapalvelut -seminaarissa ja 3.9. kirjaston Hankinta- ja
metadatapalvelujen kehittämispäivässä. Jo aiemmin vierailin Tudatupa-koulutuksessa.
Tavoitteenani oli tutustua kirjaston uusiin tehtäviin ja suunnitteilla oleviin palveluihin. Toinen
tavoitteeni oli valmistautua kertomaan siitä, miten Helsingin yliopiston kirjasto sisäisellä
kouluttautumisella rakentaa osaamista nopeasti muuttuvaa ja kehittyvää tieteen, opettamisen ja
opiskelun tietoympäristöä varten.

Tutkijan datapalvelut työn alla

Dataintensiivinen maailma

Tutkijan datapalvelut -seminaarin avaussanoissa tilaisuuden puheenjohtaja, Meilahden
kampuskirjasto Terkon johtaja Annikki Roos mainitsi, että elämme dataintensiivisessä maailmassa.
Löysin verkosta seminaarivieraan, johtaja Pirjo-Leena Forsströmin (CSC, Tieteen tietotekniikan
keskus) laatiman esityksen, jossa mielestäni erittäin havainnollisesti kuvataan, mitä
dataintensiivisellä maailmalla tarkoitetaan – nimenomaan tutkijan näkökulmasta. Esitys käsittelee
myös tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytystä, joka tämän kirjoituksen kannalta ei ole keskeistä.
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Mutta toisaalta – kirjastothan ovat olleet tietoaineistojen ”pitkäaikaissäilyttäjiä”! Mistä on kyse?
Dataintensiivisessä maailmassa ei kiinnostus totutulla tavalla kohdistukaan painettuihin tieteellisiin
julkaisuihin. Tutkimusaineistoilla tai tutkimusdatalla tarkoitetaan tutkijoiden itsensä keräämiä tai
muuten olemassa olevia digitaalisessa muodossa olevia aineistoja, joiden pohjalta julkaistaviin
tutkimustuloksiin päädytään. Verkko Forsströmin kuvaaman digitutkijan työskentely-ympäristönä
on se dataintensiivinen maailma, jota kirjastossa tulisi ymmärtää, mukaan lukien tutkimusdatan
pitkäaikaissäilytyksen kysymykset.

Suosittelen mainitsemaani 9.4.2013 päivättyyn kalvosarjaan tutustumista! Opetus- ja
kulttuuriministeriön Tutkimuksen tietoaineistot (TTA) -hanke vuosiksi 2011-2013 pyrkii omalta
osaltaan vahvistamaan tutkimuksen tietoinfrastruktuuria, jonka eräs osa on juuri tutkimusdatan
hyödyntäminen ja säilyttäminen. Kirjastostamme Annikki Roos on hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Dataintensiivinen maailma ja se, miten kirjasto palveluineen voisi siihen sijoittua, on avautunut
Helsingin yliopiston kirjaston Tutkimusdataprojekteissa ja tutkimusdatan tutkijapalvelut eli
Tudatupa-koulutuksessa. Tieteeliiset kirjastot tulevat entistä tiiviimmin toimimaan
tutkimusinfrastruktuurin osina. Verkko sekä kirjaston että sen asiakkaiden toimintaympäristönä
mullistaa ja pakottaa arvioimaan uudelleen kirjaston vielä tällä hetkellä keskeiset palvelut.

Tudatupa-koulutus ja päätösseminaari

Syksyllä 2012 käynnistyneeseen tutkimusdatakoulutukseen osallistui n. 20 Helsingin yliopiston
kirjaston henkilökuntaan kuuluvaa oppijaa kaikista neljästä kampuskirjastosta. Koulutuksen
kehyksenä oli kirjaston tutkimusdataprojekti, joka jatkuu edelleen. Tutkijan datapalvelut -tilaisuus
oli koulutuksen päätösseminaari, johon puhujina osallistui asiantuntijoita myös kirjaston
ulkopuolelta.
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Seminaarin puheenvuorot käsittelivät tutkimusdatan hallinnan eri tehtäväalueita, joihin voi tutustua
Oxfordin yliopiston sivuilta löytyvästä kuviosta. Osaamisen kehittämiseen liittyvän teemani
kannalta on kuitenkin mielenkiintoisinta se, miten Tudatupa-koulutuksessa hahmotettiin lähes
tuntematonta, perinteiselle kirjastotoiminnalle uutta aluetta. Ja miten yhdessä kootun ja työstetyn
tietämyksen pohjalta lähdettiin suunnittelemaan uuden tyyppisiä palveluja kirjaston tutkija-asiakas
–kohderyhmän dataintensiiviseen maailmaan? Vuoden kestäneen koulutuksen vetäjä, informaatikko
Mari Elisa Kuusniemi esitteli loppuarvioita ja tulevaisuudennäkymiä kirjoituksessaan Verkkarin
edellisessä numerossa.

Tutkimusdatakoulutukselle oli ominaista, että siinä ei tarvinnut kantaa mukana ”menneisyyden
taakkaa”. Koulutukseen osallistumiseen tarvittiin vain oma kiinnostus ja esimiehen suostumus.
Siten oppijoiden taustat ja varsinaiset työtehtävät olivat erilaisia. Työskentely oli
yhteistoiminnallista ja konkreettista harjoitustehtävineen. Ryhmä kokoontui n. kerran kuukaudessa
ja usein mukana oli ulkopuolinen asiantuntija kertomassa jostain tutkimusdataan liittyvästä osa-
alueesta.
Mari Elisa Kuusniemi kirjoittaa edellä mainituissa arvioissaan: ”Antoisa Tudatupa tuotti kirjastolle
noin 20 tutkimusdataosaajaa. Se oli kirjastolta suuri panostus henkilöstökoulukseen, joka myös
tuotti paljon uutta osaamista. Tutkimusdataosaajat pystyvät keskustelemaan ja pohtimaan
tutkimusdata-asioita monipuolisesti sekä syventämään omaa osaamistaan itsenäisesti tai
kampustiimeissä. Tutkijapalveluiden kehittäminen onnistuu nyt, kun meillä on riittävästi osaavaa
henkilökuntaa, mutta myös lisää vielä toivotaan.”

Tutkijan datapalvelut -seminaarin päätössanoissa ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen totesi
koulutuksen olleen ”pedagogisesti hienosti rakennettu” ja kirjaston toiminnan muutosagenttina
olleen vaikuttavaa. Tuominen muistutti, että kirjaston palvelujen kehittämisessä on kyse tieteen
eteenpäin viemisestä, tieteen edistämisestä. Uusi teknologia mahdollistaa tieteen kehittymisen.
Tutkijan datapalvelut -tilaisuudessa nousi esiin tärkeitä kirjastotyöhön sekä erityisesti tulevaisuuden
kirjastotyöhön ja uuden oppimisen mielekkyyteen näköaloja avaavia teemoja.

Kehittämispäivän e-kirja -kysymyksiä…
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Myös kirjaston Hankinta- ja metadatapalvelujen kehittämispäivän aiheessa, e-kirjoissa, liikuttiin
monille vielä uusilla alueilla. Päivän tavoitteena oli käydä läpi e-kirjojen hankintaan,
käyttöönsaattamiseen, luettelointiin, tiedotukseen ja palautevastaamiseen liittyviä nykyisiä tehtäviä
ja hahmottaa tulevaisuudennäkymiä. Mitkä työt vähenevät, mitkä lisääntyvät, mitä uusia tehtäviä on
näköpiirissä? Mitkä prosessit kaipaavat uudelleen suunnittelua ja mitä osaamista tarvitaan lisää?
Mitä olisi hyvä tehdä toisin kuin nyt?

Kehittämispäivän avaus ja johdanto. Hankinta-metadata –palvelujen päällikkö Anneli Partanen.

Olen ollut vuosia sitten mukana vain perinteisissä painetun aineiston hankinta- ja
luettelointiprosesseissa. Minulle päivä oli erinomainen katsaus siihen, mitä kirjastoaineistojen
asiakkaille tarjolle asettamiseen ja niiden löytyvyydestä huolehtimiseen nykyään liittyy. Päivä kului
yhdessä Helsingin yliopiston kirjaston Hankinta-metadata –palvelujen n. 30 työntekijän kanssa
pienten ryhmien ja työparien eri aiheisia esityksiä kuunnellen ja keskustellen. Ryhmätyöpöydille
jaetut lehtiöt odottivat kuulijoiden kommentteja, ideoita, aloitteita ja mielipiteitä myöhemmin koko
yksikön kesken tai jossain sen kolmesta tiimistä käsiteltäviksi.

Kehittämispäivään osallistuneet seuraavat Marjo Kuuselan esitystä PDA (Patron Driven Acquisition) -malli e-kirjojen
valinnassa, hankinnassa ja luetteloinnissa.



Hankinta-metadatapalvelujen tehtävät on jaettu siten, että lisensiointi ja kausijulkaisut toimivat
omana tiiminään, luettelointi yhtenä ryhmänä ja kirjahankinta kolmantena. Tuntui siltä, että
kirjaston kaikkien kampusten asiakkaita palveleva organisoituminen on vielä paljolti kiinni
perinteisissä, aiempia kampuskirjasto- ja tiedekuntakirjastojakoja noudattavissa työnkuluissa,
prosesseissa ja kampuskirjastojen asiakasryhmien tieteenalojen mukaisissa työnjaoissa. Tämä on
luonnollistakin, koska yksikön henkilökunta työskenteli ennen vuoden 2010 alusta voimaan tullutta
kirjastotoimen hallinnollista uudistusta kampusten itsenäisissä kirjastoissa. Yhteisiin tiloihin
yksikkö pääsi kesällä 2012 joten yhdessä toimiminen on vielä nuorta.

E-kirjojen luettelointi. E-kirjaMARCit – mikä vaikuttaa mihinkin? Maria Kovero ja Ville Huhtala.

Hankinta-metadata -osaamisen kehittäminen tarkoittaa siis – paitsi sen ymmärtämistä, mistä e-kirja-
aineistoissa ja niiden asiakkaille tarjoamisessa on kysymys – myös vanhasta ja perinteisestä
poisoppimista. Erään osallistujan huudahdus jäi mieleeni: ”Ei muistella vanhoja kampusrajoja, tämä
on nyt todella uutta kaikille!”. Todettiin, että e-kirja-aineistoista puhuttaessa kaikki lähtevät samalta
viivalta; joku osaa enemmän, joku vähemmän, mutta kaikkein tärkeintä on yhdessä oppiminen ja
tekeminen.



E-kirjojen käyttöohjeet, käyttöehdot, palautevastaaminen, ongelmatapaukset ja tiedotus – mihin näitä tarvitaan? Eeva
Peltonen ja Heini Viitamäki.

Mieleeni tuli, että tehtävien ja niiden tekemisen luonne on muuttumassa entisistä työn kuluista ja
rutiineista enemmän asiantuntijoiden kesken käytäviksi neuvotteluiksi ja tietojen vaihdoksi, niin
kasvokkain kuin verkossakin. Missään tapauksessa ei saa unohtaa e-kirjojen käyttäjien kanssa
käytävää vuorovaikutusta, heille suunnattua tiedotusta ja palautteiden käsittelyä sekä niihin
vastaamista. Palautteita on myös osattava käyttää kehittämisen suuntaviittoina.



Keskittyneet kuuntelijat.

Entisiltä osaamisalueilta poistumista, uusien taitojen opettelussa itsensä altistamista virheille ja
kömmähdyksille, suvaitsevuutta, toinen toistensa kuuntelemista ja kärsivällisyytttä tarvitaan.
Vanhaan, ehkä toiveissa olevaan (muistojen kultaamaan?) suoraviivaisuuteen ei enää ole paluuta.
Työn sisältöä luodaan päivittäin uudelleen pitäen mielessä kirjaston tavoitteet ja yhdessä
hahmotellut joustavat prosessit.

… ja vastauksia



Päivän aikana kaikki osallistujat kirjasivat fläppitauluille kehittämisideoita, kysymyksiä ja
kommentteja seuraavista aiheista

· Mitä meidän tulisi ensimmäiseksi tehdä / kehittää?
· Mitä osaamista / taitoja tarvitaan lisää; uutta osaamista tai entistä syvempää / laajempaa

osaamista? Miten sitä voisi saada?
· Mitä voisimme tehdä nykyistä keveämmin?  Mistä voisimme luopua?

Paljon hyviä ajatuksia ja kysymyksiä kertyi. Moni kehittämisidea oli jo sellaisenaan valmis
toteutettavaksi. Ryhmässä on hyvä tekemisen meininki ja avoimuutta uusille asioille ja
toimintamalleille. Monia aloitteita on kehittämispäivän jälkeen viety eteenpäin tai jo saatu tehdyksi.
Kommenteissa näkyi myös huoli siitä, mistä aikaa uuden oppimiselle?

Onneksi kaikkien ei tarvitse tehdä ja osata kaikkea. Viimeiseen kysymykseen tullut ehdotus
täydellisyydentavoittelusta luopumisesta oli hyvä ja aiheellinen muistutus meille kirjastolaisille olla
vaatimatta liikaa itseltämme.
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