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Lontoon Online-konferenssin ohjelmassa oli tarjolla esityksiä moninaisista 
kiinnostavista teemoista kolmen päivän ajan. Olympia-hallin konferenssitupa 
oli täynnä osanottajia, noin 700 ilmoittautunutta. Tähän kirjoitukseen olen 
poiminut joitain teemoja, joista itse sain ajattelemisen aihetta arkisen 
aherruksen taustalle. 

Seminaarin ensimmäisen aamun aloitti amerikkalainen keskustelija ja loistava 
puhuja David Weinberger. ”The Shape of Knowledge – everything is 
miscellaneous” –otsikolla hän tarkasteli havainnollisesti ja kärjistäen sitä, 
miten tekniikka ja internet muuttavat maailmaa ja tietoympäristöä. Vanhat 
tutut periaatteet, luokittelut ja tekniikat eivät itsestään selvästi toimi 
digitaalisessa ympäristössä. 

Kiinnostavia olivat puhujan kannanotot informaation järjestämiseen. Hän 
luokitteli tiedon järjestämisen kolmia:  

• Fyysisten objektien järjestäminen - kuten kirjastossa sijoitetaan kirjat 
hyllyyn. 

• Metadata irrotetaan fyysisestä objektista ja järjestetään - kuten 
kirjastossa kuvaillaan aineiston kortistoihin/luetteloihin.  

• Kun sekä sisältö että metadata ovat digitaalisessa muodossa, käyttäjä 
voi itse muokata niitä haluamaansa järjestykseen - kuten 
verkkokauppojen tuotevalinnat. Sisällön ja 
metadatan raja hälvenee. Käyttäjät osallistuvat 
myös itse metatiedon tuottamiseen. 
Informaation omistaja tai välittäjä - kuten 
kirjasto - ei omista kuvailua eikä indeksointia.  

Kun kyse on kielestä, merkityksistä, keskusteluista, 
kuka määrittelee, millä tavoin tehty informaation 
filterointi, ryhmittely ja taksonomia ovat perusteltuja ja 
tuovat lisäarvoa verkossa? Toisin kuin 
reaalimaailmassa epäjärjestys ei ole epäonnistumista 
vaan positiivinen asia. Metafora tiedon puusta muuttuu 
kuvaksi tiedon viidakosta. Pyritään mahdollisimman 
moniin linkityksiin ja tavoitellaan informaation 
sitomista moniin erilaisiin konteksteihin.  

Verkossa tarvitaan monenlaisia taksonomioita 
tiedonhaun avuksi ja niiden kehittämisessä puhuja 
ennusti monien tulevan työskentelemään. Tilanne, jossa 

 



käyttäjät kuvailevat materiaalin itse parhaaksi katsomallaan tavalla, edellyttää 
kirjastoammattilaisilta muutosta vanhoihin ajattelutapoihin. 

Internetin keskusteluissa syntyy uudenlaista yhteisyyttä (multi-subjectivity). 
Netti ei ole vain jakelukanava. Verkon käyttäjät ovat aktiivisia osallistujia ja 
toimijoita, joiden erilaiset näkökulmat tuottavat keskusteluissa uutta tietoa. 
Puhujan mukaan kouluopetuksessakaan lapset eivät pian enää opi yksin vaan 
yhä enemmän yhdessä erilaisissa verkko-opiskeluympäristöissä.  

Kirjaston haaste on jatkuvasti muokata toimintatapojaan ja organisoitumistaan 
vastaamaan käyttäjäkunnan uudenlaisia tarpeita. E-kirjaston kehittämiseen on 
tähän asti suhtauduttu ehkä liiaksi muusta toiminnasta irrallisena ja teknisenä 
ongelmana. Teknisen ymmärryksen lisäksi olennaista on hahmottaa, mikä on 
kirjastojen tehtävä ja merkitys yliopiston elektronisen tutkimus- ja 
opiskeluympäristön aktiivisena toimijana.  

Social software  

Useissa esityksissä käsiteltiin social software –ohjelmia, joiden merkityksen 
puhujat arvioivat tulevaisuudessa kasvavan. ”Sosiaaliset ohjelmistot” ovat 
työkaluja, jotka tekevät helpommaksi ryhmien yhdessä työskentelyn 
virtuaaliympäristössä. Näitä ovat esimerkiksi blogit, wikit, uutissyötteet, social 
bookmarking tools. Ne vetävät ihmisiä yhteen ja voivat olla apuna uusien 
ryhmien, yhteisöjen ja verkostojen muodostumisessa tai toisaalta olla 
tehostamassa jo olemassa olevien ryhmien toimintaa.  

Social software -ohjelmat ovat välineitä, jotka mahdollistavat 
vuorovaikutuksen verkossa. Toiset ihmiset ja heidän kanssaan käydyt 
keskustelut toimivat hyvinä tiedonlähteinä. Missä kulkee palvelun ja julkaisun 
raja? Kuinka infolukutaidon opetukseen sisällytetään näiden uudenlaisten 
tiedonlähteiden arviointi ja käyttö?  

Wiki tarkoittaa hypertekstidokumentteja ja ohjelmaa, jolla niitä tuotetaan. 
Wikit ovat tapa julkaista verkossa joko julkisesti internetissä tai rajatuissa 
intraneteissä.  

Wikipedianperustaja Jimmy Wales kertoi tavoitteena olevan ilmainen 
maailmanlaajuinen monikielinen tietosanakirja, jonka tekemiseen kaikilla on 
mahdollisuus osallistua. Englanninkielisessä versiossa on jo enemmän 
artikkeleita kuin Britannicassa. Toimintatapa on sekoitus konsensusta, 
demokratiaa, aristokratiaa ja monarkiaa. Tiedon laatua ylläpitävät 
vertaisarviointi ja yhteisön tasa-arvoiset keskustelut esim. poistettavista 
kohdista. Kiistatilanteissa kokeneiden konkareiden sana painaa enemmän kuin 
uusien tulokkaiden. Jos konsensukseen ei päästä, viimeinen sana on Jimmy 
Walesin. 

Social bookmarking tai social information management –palveluille on 
ominaista avoimuus, tagging (käyttäjät antavat itse avainsanat) ja linkitykset. 
Metadataa, jonka käyttäjät ovat itse luoneet ilman kontrolloituja asiasanastoja, 
kutsutaan nimellä folksonomy (folk + taxonomy).  

http://fi.wikipedia.org/


del.icio.us 

Kunkin käyttäjän omat suosikkisivujen kirjanmerkit ovat muiden nähtävissä ja 
samasta asiasta kiinnostuneet voivat hyödyntää toistensa ”kokoelmia”.  

Connotea 

Nature Publishing Groupin toistaiseksi ilmainen palvelu tieteelliseen 
viitteidenhallintaan ja viitteiden jakamiseen. Viitteet ovat linkkejä julkaisuihin. 
Käyttäjä voi ryhmitellä niitä ja nähdä, onko muilla käyttäjillä samoja 
kiinnostuksen kohteita.  

Portaalikokemuksia  

Tanskalainen Janus Boye tarkasteli portaaleihin liittyviä ongelmia todettuaan 
ensin, että portaaleille ei ole yleistä määritelmää. Ne ovat helpohkoja saada 
käyttöön ja toimimaan huonosti. Tärkeää on ennen käyttöönottoa keskittyä 
suunnittelemaan työprosessit kunnolla. Olennaista on määritellä sisällön 
luokittelujen ja ryhmittelyjen vastuut. Kun portaali on käytössä, olisi 
asiakasliittymää keskityttävä testaamaan ja taas testaamaan yhdessä käyttäjien 
kanssa. (Ks. Eeva Peltosen Nelli-juttu.) 

Martin Myhill Unversity of Exeterin kirjastosta kertoi Interactive Interfaces 
Millenium Access Plus –ohjelmiston käyttöönotosta, joka aloitettiin vuonna 
2003. Aluksi portaali tarjottiin käyttäjille OPACin kautta. Kun palvelu 
nostettiin kirjaston pääsivulle, käyttö kasvoi huomattavasti. Portaali on 
yliopiston kolmanneksi suosituin verkkopalvelu. Jos tiedonhakija etsii spesifiä 
tietoa, suosittelee UE:n kirjastoväki asiakasta käyttämään edelleen 
tietokantojen natiiviliittymiä. Jatkosuunnitelmissa on kerätä portaalin 

käyttäjiltä lisää 
palautetta ja kehittää 
palvelua sen 
pohjalta. 
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